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RESUMO 

Ponciano, T. M. Aplicação do método Teste de Conceito em um projeto de User-Centered 

Design. 2020. 113 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Escola de 

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020. 

 

 

 Incluir informações sobre a necessidade dos usuários em produtos com fins lucrativos 

é fundamental para o User-Centred Design (UCD). No entanto, existe na literatura atual uma 

carência de métodos para ajudar os desenvolvedores a envolver usuários e coletar tais 

informações na fase inicial do Processo de Desenvolvimento de Produto (PDP), quando o 

conceito do produto ainda precisa ser elaborado. Essa falta é mais crítica quando os 

desenvolvedores e engenheiros têm pouca ou nenhuma experiência no envolvimento de 

usuários no PDP. Este trabalho apresenta uma nova versão do método Teste de Conceito 

para avaliar o conceito de produto através do envolvimento de usuários com protótipos de 

baixa fidelidade. A nova versão do método foi utilizada em um case research com estudantes 

de engenharia em um ambiente de aprendizagem de uma universidade pública brasileira. A 

análise qualitativa do case research ocorreu por meio dos áudios dos observadores, dos 

resultados do quadro do método e de relatórios dos estudantes de engenharia. Esses dados 

revelaram a eficácia do método de Teste de Conceito para auxiliar grupos de desenvolvedores 

sem experiência com o uso de protótipos e a abordagem UCD. O uso de funções de protótipo 

para envolver os usuários trouxe informações relevantes para o projeto e é extremamente 

benéfico para envolver usuários sem um nível de especialização. Acredita-se que o teste de 

conceito seja eficaz para que a equipe de desenvolvedores envolva os usuários em seus 

projetos por meio de protótipos, mas deve funcionar como um complemento aos métodos de 

gerenciamento de requisitos nas demais etapas de desenvolvimento. 

 

 

Palavras- chave: Envolvimento do usuário. Prototipagem. UCD. Conceito de produto. 

Engenheiros novatos. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Ponciano, T. M. Application of the Concept Test method in a User-Centered Design 

project. 2020. 113 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Escola de 

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020. 

 

 

 Including information about users' needs in for-profit products is fundamental for User-

Centered Design (UCD). However, in the current literature there is a lack of methods to help 

developers to involve users and collect such information in the initial phase of the Product 

Development Process (PDP), when the product concept still needs improvement. This lack is 

most critical when developers and engineers have little or no experience in engaging users in 

the PDP. This work presents a new version of the Concept Test method to evaluate the product 

concept through the involvement of users with low-fidelity prototypes. The new version of the 

method was used in a case research with engineering students in a learning environment at a 

Brazilian public university. The qualitative analysis of the case research took place through the 

observers' audios, the results of the method table and reports from the engineering students. 

These data revealed the effectiveness of the Concept Test method to assist groups of 

developers with no experience using prototypes and the UCD approach. The use of prototype 

functions to involve users has brought relevant information to the project and is extremely 

beneficial for involving users without a level of expertise. The concept test is believed to be 

effective for the developer team to involve users in their projects through prototypes, but it 

should work as a complement to the requirements management methods in the other stages 

of development. 

 

 

Keywords: User involvement. Prototyping. UCD. Product concept. Novice engineers. 
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1 INTRODUÇÃO 

Essa seção define qual é o contexto do trabalho, os problemas de pesquisa e a 

justificativa. Para essa definição, esta primeira seção está dividida em: contexto e justificativa 

no primeiro subitem e objetivos no item seguinte. 

1.1 Contexto e justificativa    

O envolvimento do usuário é crucial para o desenvolvimento de produtos de sucesso. 

Sabe-se que esse envolvimento deve ser feito previamente (Viitaniemi et al., 2010), desde o 

entendimento da necessidade até a avaliação final dos produtos. O envolvimento dos usuários 

no início do desenvolvimento é frequentemente abordado na teoria de User-Centred Design 

(UCD). A teoria é explorada por autores como Göransson (2001), Gulliksen et al. (2003), Abras 

et al. (2004) e Viitaniemi et al. (2010) e, basicamente, usam o engajamento para construir 

empatia para os desenvolvedores. Isso pode ser visto em alguns dos principais métodos de 

UCD abordados nos estágios iniciais, como persona, mapa de empatia e user stories 

(Campese, 2019). 

Mesmo adotando uma abordagem UCD, os desenvolvedores têm desafios para 

garantir que suas decisões de projeto levem os usuários em consideração. Esse fato é ainda 

mais impactante em ambientes em que os desenvolvedores não possuem experiência em 

utilizar a abordagem UCD, principalmente no envolvimento ativo do usuário testando um 

protótipo. A inserção de protótipos, desde MVPs até protótipos rústicos, tem se mostrado uma 

excelente forma de reduzir as incertezas em relação aos usuários e, consequentemente, 

garantir que sua perspectiva seja levada em consideração (Ries, 2011; Wilkie, 2014). 

De acordo com Rudd, Stern e Isensee (1996) e Ahmed (2006), entretanto, a 

prototipagem é um processo evolutivo, no qual mais de um tipo de protótipo deve ser 

desenvolvido ao longo do Processo de Desenvolvimento do Produto (PDP). Esse fator torna 

a prototipagem uma atividade complexa para desenvolvedores não especialistas. Nos 

estágios iniciais do PDP, é comum adotar protótipos de baixa fidelidade (Santos, 2019), que 

são produtos menos desenvolvidos representados por protótipos de papel, storyboard, 

rascunho ou esboço (Rudd, Stern & Isensee, 1996). Apesar do uso de protótipos nos estágios 

iniciais, a maioria das pequenas empresas não usa um método específico durante essa 

interação. 

Uma das principais atividades nos estágios iniciais de desenvolvimento é a avaliação 

do conceito no início do projeto (Ulrich e Eppinger, 2015). Esse conceito em indústrias 

maduras como a automotiva é feito por meio de mockups em escala real (Murer et al., 2013). 

Porém, em empresas que não possuem recursos financeiros ou maturidade com 

prototipagem, a avaliação dos conceitos fica restrita à equipe de desenvolvimento do produto. 
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Como essa etapa é decisiva para ter um produto centrado no usuário, empresas que não têm 

maturidade carecem de métodos para envolver usuários com protótipos na avaliação de 

conceitos de produtos. 

Na pesquisa realizada por Campese et al. (2018) verificou-se que a maioria dos 

métodos de envolvimento do usuário não aborda esta etapa de avaliação do conceito. Então, 

quais informações sobre o produto ou protótipo podem ser avaliadas em uma interação com 

os usuários? E quais aspectos do conceito do produto são fundamentais para que a opinião 

dos usuários seja ouvida? 

As informações sobre o produto interferem diretamente na maneira como os usuários 

interagem com o produto como determinando as ações de uso, capacidade e prevenindo 

erros, por exemplo. Portanto, é desejável verificar se as necessidades dos usuários estão 

presentes no projeto desde as fases iniciais (Chang et al., 2017).  

Para realizar essa verificação, a literatura apresenta alguns métodos como a Avaliação 

assistida, o qual o usuário é convidado a utilizar o produto ou protótipo de maneira autônoma 

e, durante a utilização manifesta-se o que está sentindo, pensando e percebendo (Macedo, 

2014). Outro método da literatura é o Percurso Cognitivo. Esse método consiste na definição 

de atividades ou tarefas aos usuários e, ao realizar a tarefa, o grupo de desenvolvedores 

avalia a maneira com a qual os usuários interagiram com o produto (Rieman et al., 1995). 

Diante do mesmo objetivo de avaliar a consideração das informações dos usuários 

nos projetos, Campese (2019) apresentou o método Teste de Conceito em uma das etapas 

do framework para aplicação de UCD para pequenas empresas desenvolvedoras de produtos 

eletromédicos. O método sugerido pela autora foi baseado em outros métodos da literatura 

(Avaliação assistida e Percurso Cognitivo) incluindo técnica de prototipagem. 

No estudo realizado por Campese (2019) com empresas desenvolvedoras de produtos 

eletromédicos, a autora constatou que as empresas tem dificuldade em envolver os usuários 

ao longo das fases do desenvolvimento. Ao envolver o usuário, as empresas que o fazem não 

possuem um modelo estruturado para realizar essas tarefas e nem todas as atividades 

desenvolvidas são documentadas (Campese, 2019), mesmo se tratando de empresas 

regulamentadas que realizam frequentemente tarefas de pesquisa e desenvolvimento de 

produtos. 

O método Teste de Conceito visa, entre outros objetivos, facilitar o envolvimento de 

usuários até mesmo para empresas que não possuem experiência nessa atividade. Utilizar 

esse método com estudantes de engenharia que precisam de atividades práticas e não 

possuem expertise voltadas a abordagem UCD e prototipagem pode, portanto, contribuir para 

analisar a eficácia do método.   
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1.2 Objetivos 

A literatura sobre o envolvimento de usuários para o desenvolvimento de produtos com 

o auxílio de protótipos é algo que precisa ser aprofundado. O envolvimento de usuários no 

desenvolvimento pode auxiliar desenvolvedores e empresas a evitar erros com o aumento da 

usabilidade. Esse envolvimento é muito valorizado na literatura (Gulliksen et al., 2003, Kujala, 

2008), entretanto como proceder para envolver usuários não é muito abordado. Esse fato 

também acontece com a utilização de protótipos de baixa fidelidade para o desenvolvimento 

inicial de produtos. 

Por esses fatos apresentados nessa seção e na anterior, este trabalho tem como 

objetivo principal aprimorar o método de Teste de Conceito desenvolvido por Campese (2019) 

por meio do envolvimento de usuários com protótipos de baixa fidelidade. Para aprimorar o 

método proposto, foi escolhido um grupo de estudantes de engenharia que representam 

usuários inexperientes em relação ao desenvolvimento de produto.  

Essa escolha foi deliberada, pois se sabe que indústrias com alto grau de maturidade 

em UCD possuem equipes experientes, e como o método proposto visa possibilitar o 

envolvimento do usuário mesmo com equipes que não possuem experiência em UCD, foi 

necessário escolher tal amostra. O objetivo principal pode ser dividido nos seguintes objetivos 

específicos: 

• Alterar o método Teste de Conceito proposto inicialmente por Campese (2019); 

• Aplicar o método em grupos de estudantes de engenharia; 

• Verificar quais benefícios, baseados no trabalho de Santos (2019), a prototipagem 

pode fornecer para o grupo de desenvolvedores por meio do método; 

• Analisar as contribuições do método para projetos de UCD e para a prototipagem. 

Este trabalho tem duas contribuições: do ponto de vista teórico, apresenta a discussão 

sobre as informações que o usuário pode favorecer o desenvolvimento de produtos; e do 

ponto de vista empírico, trazer um método simples e eficaz de avaliação de protótipos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Essa pesquisa tem como propósito apresentar um método com a abordagem UCD 

para envolver usuários por meio de protótipos. Em vista disso, nessa seção é apresentado o 

tema UCD com destaque para a definição de conceito de produtos. O teste de conceito de 

produtos é uma das atividades propostas na abordagem UCD, portanto o mesmo foi abordado 

nessa seção. O teste de conceito utiliza a prototipagem como técnica essencial para essa 

atividade. Dessa forma, essa seção também aborda aspectos da prototipagem com destaque 

para as fases iniciais do Framework de prototipagem desenvolvido por Santos (2019). 

2.1 User-centered design 

Um dos primeiros autores a utilizar o termo User Centered Design (UCD) na literatura 

foi Donald Norman, um cientista americano da Universidade da Califórnia San Diego (Abras 

et al., 2004b). Na década de 1980, a contribuição desse cientista foi destacar que as 

necessidades e os desejos dos usuários devem ser completamente investigados durante o 

desenvolvimento do produto.  

Donald Norman na década de 80 não define especificamente o UCD e, até hoje, na 

literatura, não existe um consenso para definir UCD (Figura 1). Os autores que utilizam esse 

termo o categorizam como uma filosofia (Abras et al., 2004b; Barrington, 2007; Nguyen-Duc 

et al., 2017; Rippon, 2006), uma abordagem (Ji-Ye Mao et al., 2005; Preece et al., 2015; 

Siebenhandl et al., 2013; Viitaniemi et al., 2010), um princípio (Gulliksen et al., 2003; 

Siebenhandl et al., 2013) ou um processo (Göransson, 2001; Gulliksen et al., 2003; Rippon, 

2006). Apesar das diferentes definições, o UCD tem como fundamento a melhoria do 

desenvolvimento de produtos, serviços ou sistemas que possuem o usuário como foco desse 

processo.  
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Figura 1 - Definições de UCD ao longo dos anos 

Fonte: Campese (2019) 

É possível encontrar na literatura diferentes termos com definições parecidas ao 

UCD, como: human centered design ou HCD (ISO 9241, 2019), inclusive design (Tenneti et 

al., 2012), participatory design (Rubin & Chisnell, 1996), entre outros. Apesar disso, 

Goransson (2001) define que HCD e UCD não possuem diferenças significativas. O autor 

ressalta que UCD é o termo “user” utilizado inicialmente por Donald Norman na década de 80 

e foi alterado por “human” por alguns autores sem alterar o significado de inicial de UCD. O 

mesmo acontece com os termos inclusive design e participatory design. Ao longo dessa 

pesquisa, utilizaremos o termo UCD. 

As palavras “user”, “centered” e “design”, assim como a definição UCD, possuem 

diferentes interpretações pelos autores que as utilizam na literatura. User (ou usuário), por 

exemplo, é considerado por Goransson (2001) como o usuário final de um sistema (também 

chamado end user). Segundo o autor, esse tipo de usuário tem necessidades diferentes de 

quem realiza a compra ou realiza o pedido do sistema, apenas. A norma atual sobre UCD, 

entretanto, considera o termo “usuário” de uma maneira mais geral. De acordo com a ISO 

9241 (2019), usuário é qualquer pessoa que interage com o sistema, independente do objetivo 

da interação. Um indivíduo que realiza a compra ou realiza apenas a manutenção do produto 
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interfere no poder de compra do mesmo e, dessa forma, o produto deve atingir os requisitos 

identificados também por esses indivíduos.  

A definição de “centered” (ou centrado) remete a colocar o usuário no centro e isso 

não significa envolvê-los diretamente nas atividades do projeto. Os projetos podem ser 

centrados nos usuários de forma passiva ou ativa (Zhang e Dong, 2016). Na forma passiva, a 

equipe de desenvolvedores pode atuar como os usuários, de maneira que eles se colocam 

no lugar do usuário e são os únicos a participarem do projeto (Zhang e Dong, 2016). A forma 

ativa de colocar o usuário no centro do projeto é através da utilização de usuários reais nas 

atividades de desenvolvimento em que suas experiências e opiniões são compartilhadas e 

servem de bases para equipe de desenvolvedores (Zhang e Dong, 2016). 

“Design” para alguns autores (Abras et al., 2004; Maguire, 2001; Preece et al., 1994, 

p.351) refere-se tanto ao processo de desenvolvimento de um sistema como todo, quanto as 

várias representações (protótipos e modelos) do produto que são partes do processo. 

Goransson (2001) entende o contexto de design como um conceito que permeia todo o ciclo 

de vida do produto, não apenas ao processo de desenvolvimento.  

  Apesar da falta de consenso na definição de UCD entre os autores, a ISO 9241 

(2019) define o termo como uma abordagem da qual atua no desenvolvimento de sistemas 

interativos com o objetivo de tornar os sistemas utilizáveis e úteis, concentrando-se nos 

usuários a fim de compreender seus requisitos e experiências. A norma destaca a importância 

de compreender e aplicar os fatores humanos, conhecimentos e técnicas de usabilidade para 

o desenvolvimento de sistemas que melhorem o bem-estar humano, a satisfação do usuário, 

a acessibilidade e a sustentabilidade.  

Abranger as necessidades e garantir boa usabilidade são fatores imprescindíveis 

para o sucesso do produto. A usabilidade é definida pela ISO 9241 (2019) como “a ergonomia 

da interação do sistema humano [...] à medida que um produto pode ser utilizado por usuários 

específicos para alcançar objetivos específicos com eficiência, eficácia e satisfação em um 

contexto de uso especificado”. A usabilidade, portanto, tem como objetivo identificar e 

minimizar os erros do produto, ressaltando o uso intuitivo pelo usuário e reduzindo riscos de 

falhas.  

Os benefícios da utilização do UCD ao longo do PDP extrapolam os objetivos da 

usabilidade. Um produto que atenda as diferentes necessidades dos clientes pode beneficiar 

não só o usuário final, mas também outros stakeholders, já que torna o produto mais 

competitivo e aceito; e pode exigir um número menor de manutenções (Barrington, 2007). 

Assim, fica claro que com o aumento da competitividade do mercado, um produto com maior 

usabilidade pode ser um grande diferencial para quem possui o poder de compra. De acordo 

com a literatura, negligenciar a usabilidade pode gerar consequências que impactam o custo 
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do projeto, tais como: perda de tempo, retrabalho, desperdícios e ineficiências (Barrington, 

2007).  

Mao et al. (2001) conduziu uma pesquisa com o objetivo de compreender como o 

UCD era aplicado nas empresas e a percepção dos profissionais a respeito da abordagem. 

Os autores descobriram que, embora mais de 50% dos profissionais concordem com o 

impacto positivo da utilização da abordagem UCD para a criação de produtos com boa 

usabilidade, um terço deles não tem certeza se tal abordagem colabora ou não para redução 

dos custos de desenvolvimento. 

Além dessa amostragem da pesquisa de Mao et al. (2001), Abras et al. (2010) 

acreditam que os custos impactam negativamente o uso do UCD. A abordagem 

multidisciplinar requer um número diversificado de profissionais que colaboram com o 

desenvolvimento. A maneira de coletar os dados dos usuários também reflete um custo 

adicional. Recrutar usuários ao longo do processo de desenvolvimento, proporcionar um 

ambiente que favoreça o fornecimento de dados e analisar esses dados podem representar 

um aumento significativo no tempo de desenvolvimento e, consequentemente, no custo do 

projeto.  

2.1.1 Benefícios e desafios do UCD 

Kujala (2008) destaca a importância da captação do feedback de usuários para o 

PDP. À medida que os requisitos dos usuários são identificados e incorporados ao produto ou 

protótipo, o processo de desenvolvimento se torna melhor, pois é um resultado real dos 

requisitos funcionais para os usuários (Kujala, 2008).  

Envolver usuários no PDP proporciona impactos positivos no sucesso do processo 

(Bano & Zowghi, 2015). Benefícios como maior usabilidade do produto, aumento da qualidade 

do produto, maior aceitação por parte do mercado e obter um produto mais eficaz, podem ser 

obtidos quando há participação dos usuários no processo (Damodaran, 1996). 

Uma forma de melhorar a eficiência do PDP é o envolvimento dos usuários no desde 

o início do PDP (Kujala, 2008). É nessa fase que está sendo decidido como o produto será e 

de que forma atenderá as necessidades dos usuários (Kujala, 2008). A qualidade do 

desenvolvimento é aprimorada quando o usuário é incluído no processo e suas experiências 

com o produto são compreendidas em diversos contextos de uso (Kujala, 2008).  

O contexto de uso é definido por Kujala (2008) como os usuários, tarefas, 

equipamentos e os ambientes nos quais um produto é usado. Entender o contexto de uso é 

importante porque, através dele, são identificados outros conhecimentos, como tarefas dos 

usuários, equipamentos que envolvem o uso e ambiente em que o produto será usado 

(Wilkinson & De Angeli, 2014). Compreender as necessidades do usuário à medida que 
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impactam o contexto de uso é um dos principais objetivos do envolvimento do usuário 

(Gulliksen et al., 2003). 

Há ainda outros benefícios a serem considerados, como envolver o usuário pode 

levar à geração de novas ideias ou produtos; à uma melhoria no projeto e na segurança do 

produto; e a um maior acesso aos requisitos dos usuários, atendendo então suas expectativas 

de maneira mais satisfatória. 

Kujala (2008) também afirma que o envolvimento do usuário não é simples. 

Desenvolvedores e usuários possuem maneiras de se expressar, valores e interesses 

distintos, resultando em uma comunicação e interação trabalhosas. Ghulam et al. (2007) 

afirmam que as principais barreiras no envolvimento do usuário são as demandas causadas 

por recursos extras, especialmente em relação a tempo, dinheiro, levantamento das 

características do usuário, colaboração da equipe de desenvolvedores, preparação do 

ambiente para envolver, motivação e interpretação dos resultados do envolvimento. 

Em muitos casos, a percepção de valor de um produto é diferente para os usuários 

e engenheiros ou designers (Kujala, 2010). Isso acontece porque a motivação dos usuários 

normalmente surge de um problema específico que precisa ser solucionado. A motivação do 

time de desenvolvedores, por outro lado, acontece devido a uma demanda de mercado ou 

ideia de oportunidade. A identificação das necessidades dos usuários, portanto, é essencial 

no desenvolvimento de produtos.  

Baker (1979) apresenta uma definição a qual diz que necessidade dos usuários “são 

as preferências do usuário por características do serviço ou de dimensões de desempenho 

de um produto”. Kujala (2008) define necessidades como problemas que impedem os 

usuários de alcançarem seus objetivos dentro de um contexto específico de uso. Os autores 

destacam a importância em compreender de que maneira o futuro produto é capaz de auxiliar 

os usuários no alcance de seus objetivos.  

Essa compreensão passa-se pelo envolvimento do usuário ao longo do PDP. Por 

meio do envolvimento, o projeto é alterado de uma abordagem somente de equipe de 

desenvolvedores para uma baseada nas necessidades dos clientes, ao longo do processo 

(Kujala, 2008). A entrada do cliente ocorrendo durante o processo, o PDP se torna um 

processo iterativo que atenda às necessidades do cliente. Desenvolvedores, portanto, devem 

se adaptar e aprender a se comunicar com clientes comuns, para entender melhor seus 

requisitos (Beer et al., 2009; Kujala, 2008).  

Desenvolvedores que compreendem melhor os feedbacks dos clientes criam 

soluções com maior qualidade comparado aos que não compreendem (Schütze et al., 2003). 

O uso de protótipos favorece o envolvimento do usuário (Beer et al., 2009). Um dos motivos 
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é pelo fato dos protótipos auxiliarem desenvolvedores a receberem feedbacks das interações 

do produto com os usuários. 

2.1.2 Conceito de produto e o PDP 

O processo de desenvolvimento de novos produtos é essencial para o crescimento e 

competitividade das empresas (Cooper, 2011 p. 15). Produto significa tanto bens físicos, 

serviços ou a combinação deles, disponível para venda, uso ou consumo (Cooper, 2011 p. 

21) e que atenda aos interesses estratégicos da empresa (Rozenfeld et. al., 2006). Processo 

representa um conjunto de atividades padronizadas (Rozenfeld et. al., 2006). 

Desenvolvimento de produtos é, portanto, um processo de negócio em que as empresas criam 

novos produtos a partir da identificação das necessidades do mercado (Rozenfeld et. al., 

2006). 

O conceito no PDP possui significados diferentes ao longo do processo e, 

dependendo da área em que o produto está inserido, também são atribuídos diferentes 

significados a ele. Em marketing de produto, por exemplo, o conceito é associado como a 

gestão do planejamento, o qual representa um documento que detalha ações necessárias 

para atingir objetivos de marketing (Keinonen & Takala, 2006, p. 16). Em áreas como o design 

mecânico ou industrial, o conceito de produto está associado a especificações técnicas 

(Keinonen & Takala, 2010, p. 17), como as usadas para testes mecânicos.  

Nessa pesquisa, o conceito de produto está relacionado com o início do PDP, onde 

acontece o levantamento e entendimento das necessidades dos usuários e a tradução dessas 

necessidades em soluções de projeto. Além das iniciais, o PDP possui um conjunto de 

atividades que começam com a percepção da oportunidade de mercado (Ulrich e Eppinger, 

2015), passam pela fase de desenvolvimento e vão até a retirada do produto do mercado 

(Rozenfeld et. Al., 2006). Processos de desenvolvimento de produtos padronizados permitem 

uma melhor coordenação da equipe de desenvolvedores (Ulrich e Eppinger, 2015), pois 

oferecem um planejamento com fases e entregas, proporcionando uma gestão mais clara 

(Rozenfeld et. Al., 2006).  

Os modelos de desenvolvimento de produtos foram desenvolvidos ao longo dos anos 

e passaram por mudanças para atender as necessidades da equipe de desenvolvedores e 

também às constantes alterações dos ambientes das organizações (Ulrich e Eppinger, 2015). 

Alguns exemplos desses modelos são os de Cooper (2011), Rozenfeld et al. (2006) e Ulrich 

e Eppinger (2015). Todos esses modelos são organizados em fases, que se assemelham 

pelas características lineares do desenvolvimento, com início, meio e fim, conforme Figura 2. 

 

 

 

 



27 
 

 

 

 

Figura 2 - Modelos de PDP 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A Figura 2 contém os três modelos de PDP desenvolvidos por Ulrich e Eppinger (2015), 

Cooper (2011) e Rozenfeld et al. (2006), respectivamente. Na figura, as fases iniciais do 

desenvolvimento do produto estão sombreadas. Essas fases terminam com a definição do 

conceito do produto e se inicia a próxima fase, chamada de “Desenvolvimento” por Cooper 

(2011). Os demais modelos [Ulrich e Eppinger (2015) e Rozenfeld et al. (2006)] apresentam 

características semelhantes ao modelo de Cooper (2011) nessa fase. 

Esse trabalho, portanto, aborda a fase inicial desses modelos de PDP. Cooper (2011) 

e Rozenfeld et al. (2006) definem essa fase como o Pré Desenvolvimento de Produtos, já 

Ulrich e Eppinger (2015), definem como Planejamento e Desenvolvimento do Conceito. 

Apesar das diferentes nomenclaturas, os autores tratam essa fase como uma série de 

atividades desde a geração da ideia de produto advinda da oportunidade do mercado até o 

desenvolvimento do conceito do produto (Ulrich e Eppinger, 2015; Rozenfeld et. al., 2006). A 

partir do conceito do produto, a equipe de desenvolvedores irá optar pelo prosseguimento ou 

não do processo de desenvolvimento.  

Por se associar as soluções de projeto, o conceito de produto é frequentemente 

atribuído a utilização de prototipagem na literatura. Segundo Camburn et al. (2015), a 

prototipagem representa, no contexto de desenvolvimento de produto, a elaboração e o teste 

sistemático para desenvolvimento de conceito do produto. Esse conceito é importante para 

estabelecer viabilidade do produto e aprimorar o projeto detalhado dos modelos de antes da 

fase de produção (Camburn et. al., 2015). 

O termo ‘conceito de produto’ também é associado à prototipagem por Crawford e 

Benedetto (2015, p. 109). Esses autores definem conceito de produto como uma expressão 

verbal ou por meio de protótipo que a forma que o consumidor ganha ou perde. Os autores 

ainda relacionam o conceito de produto com três informações principais: benefício, tecnologia 

e forma. A importância de cada informação para o conceito do produto depende da indústria 
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que se relaciona (Crawford e Benedetto, 2015). Na indústria automotiva, por exemplo, os 

autores relatam que os fornecedores de componentes para carros são comunicados pelas 

montadoras qual benefício determinado item deve possuir e então, devem trabalhar a 

tecnologia e a forma para inovar. Diferentemente da indústria alimentícia, que a tecnologia e 

a forma são conhecidas, porém, o gosto dos consumidores, nesse caso o benefício, se torna 

a variável principal (Crawford e Benedetto, 2015).  

Conceito do produto é tratado como sinônimo de escopo do produto por Rozenfeld 

et. al. (2006, p. 522). Para os autores, esses termos tratam a descrição escrita e visual 

(prototipagem) das características principais e os benefícios do produto para os 

consumidores. Essas características incluem informações como “o que é o produto” e “para 

que ele serve”.  Rozenfeld et. al.(2006) relatam que essas informações são obtidas por meio 

de análises dos produtos concorrentes, tendências de mercado e o comportamento do 

consumidor. 

Cooper (2011) define conceito como “o que o produto faz e como deve ser” de acordo 

com as necessidades dos usuários. Para o autor, essas informações devem refletir os desejos 

do mercado que se pretende atingir. O conceito deve abranger especificações do produto 

como: benefícios, proposição de valor, característica de desempenho e requisitos de 

concepção (Cooper, 2011). O autor ainda discute que essas podem informações podem ser 

obtidas por meio do estudo “Voz do consumidor” (que inclui entrevistas e estudos etnográficos 

com usuários) e refinadas no “Teste de conceito com usuários” (realizado por meio de 

prototipagem). Ambos os estudos se concentram na fase de front end ou pré 

desenvolvimento, nomeada pelo próprio autor no Stage-gate.  

Assim como os demais autores (Cooper, 2011; Crawford e Benedetto, 2015; 

Rozenfeld et. al., 2006), Ulrich e Eppinger (2015) também destacam a importância de 

desenvolver os conceitos do produto nas fases iniciais do PDP. Para os autores, o início do 

processo contém atividades inter-relacionadas que se iniciam com a identificação das 

necessidades dos consumidores e finalizam com a prova de conceito por meio da 

prototipagem (Ulrich e Eppinger, 2015). Ainda segundo os autores, conceito de produto é uma 

descrição da forma, função e características acompanhadas de análise competitiva do 

mercado e justificativa econômica do projeto. 

2.1.3 O método Teste de Conceito 

Estudos recentes revelam que um grande problema para as empresas hoje é reduzir 

as falhas de novos produtos (Biyalogorsky et al., 2006; Ogawa & Piller, 2006). Embora muitos 

fatores contribuam para a alta taxa de falhas, um fator importante é a habilidade de prever a 

resposta do consumidor a novos produtos e serviços (Moreau et al., 2001). Uma maneira de 



29 
 

diminuir as falhas de novos produtos é por meio de realizar testes sistemáticos ao longo do 

PDP, como o Teste de Conceito. 

A necessidade de testar conceitos de produtos ainda nas fases iniciais do 

desenvolvimento motivou Campese (2019) a elaborar o método Teste de Conceito. Segundo 

a autora, a literatura atual possui métodos apenas para validação de conceito já robusto no 

PDP. Robustez, nesse sentido, representa um conceito de produto estável que passou por 

um processo de análise de viabilidade e de mercado (Florén & Frishammar, 2012). Campese 

(2019), portanto, desenvolveu a primeira versão do Teste de Conceito como uma etapa de 

um framework para aplicação de métodos de UCD no PDP. 

2.1.3.1 O framework para aplicação de UCD proposto por Campese (2019) 

Os modelos de PDP e os métodos que compõem esse processo podem auxiliar as 

empresas na tomada de decisão. O mesmo acontece como a teoria de User-Centred Design 

(UCD). Essas teorias colaboram para o envolvimento do usuário no desenvolvimento de 

produtos e consequentemente a sua usabilidade. Na prática, o que se observa é que as 

empresas de pequeno porte não seguem a teoria, algumas não conhecem essas abordagens 

ou possuem dificuldades para aplicá-las (Campese et al., 2015).  

O desenvolvimento do framework por Campese (2019), portanto, objetivou a 

aplicação de métodos de UCD no PDP de empresas específicas de produtos eletromédicos. 

As fases do framework têm como foco o desenvolvimento de conceito, contendo a integração 

de métodos de UCD e de gestão de requisitos com a teoria dos modelos de PDP, segundo a 

norma que rege os produtos eletromédicos (Campese, 2019). 

O framework (Erro! Fonte de referência não encontrada.) é composto por três 

elementos: passos a serem seguidos, métodos e entregas. Os passos adotados no framework 

representam as etapas do processo de engenharia de usabilidade. Os métodos de UCD foram 

retirados da literatura ou, como o caso do Teste de Conceito, foram propostos pela autora. As 

entregas são compostas de entregas de PDP e entregas para elaboração do arquivo de 

engenharia de usabilidade. 
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Figura 3 - Framework de usabilidade proposto por Campese (2019) 

Fonte: Campese (2019) 

O método Teste de Conceito é aplicado no Passo 5: Verificação dos conceitos. 

Segundo a autora, é essencial que os conceitos sejam testados antes deles seguirem adiante 

no processo de desenvolvimento. Os conceitos testados garantem que as necessidades 

identificadas nas outras fases foram atendidas. Caso não tenham sido atendidas, a equipe de 

desenvolvedores precisa identificar as falhas e criar um plano para atendê-las. Assim, é 

importante a validação dos conceitos com o usuário por meio do teste com os usuários. Além 

do Teste de Conceito, no Passo 5 a autora sugere outros dois métodos: análise da tarefa e a 

avaliação heurística.  

O framework desenvolvido por Campese (2019) ajuda as equipes de desenvolvedores 

na busca por produtos com maior usabilidade por meio do envolvimento do usuário no 

desenvolvimento de produtos. O framework possui contribuições teóricas e empíricas. 

Uma das contribuições teóricas é que o framework traz quais etapas do 

desenvolvimento de produtos o usuário deve ser envolvido. O framework, além disso, ajuda a 

identificar quais métodos podem ser aplicados em que fase do desenvolvimento de produtos. 

O framework, ainda, conta com um material de apoio dos métodos, o que facilita a aplicação.  

Em relação as contribuições empíricas, o framework proporciona à equipe de 

desenvolvedores o envolvimento do usuário no desenvolvimento de produtos de uma forma 

simples e intuitiva. Ao utilizar o framework, Campese (2019) entende que a empresa esteja 
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apta a organizar as informações sobre os usuários. A autora também acredita que o 

framework facilita o envolvimento do usuário pelo fato de mostrar de forma objetiva como e 

onde ele deve ser envolvido. Essas contribuições do framework colaboram para um aumento 

da usabilidade do produto.  

2.1.3.2 As atividades e elementos do método Teste de Conceito 

 O método possibilita que a equipe de desenvolvedores organize as ideias de 

soluções em funções de produtos. As ideias de solução são determinadas antes da aplicação 

do método, são caracterizadas por protótipos físicos ou virtuais e derivam das necessidades 

dos usuários identificadas pela equipe de desenvolvedores. O método utiliza três tipos de 

testes para analisar as funções de produtos com os usuários: livre, guiado e entrevista 

(Campese, 2019).  

2.1.3.3 Teste livre, guiado e entrevista do método Teste de Conceito 

Teste é o tipo de interação que os grupos utilizaram para coletar dados dos usuários 

com os protótipos. Cada teste possui diferentes características de aplicação e, para decidir 

qual teste utilizar, os grupos precisaram definir e qual função do protótipo eles pretendiam 

verificar.  

O método proporciona três tipos de testes para o time de desenvolvedores: livre, 

guiado e entrevista. No teste livre o usuário é convidado a utilizar o produto ou protótipo de 

maneira autônoma e, durante a utilização manifesta-se o que está sentindo, pensando e 

percebendo (Peleg et al., 2009). O time de desenvolvedores analisa os dados sobre as 

reações dos usuários para a tomada de decisão sobre as soluções escolhidas.  

 O teste guiado consiste na definição de atividades ou tarefas aos usuários e, ao 

realizar a tarefa, o grupo de desenvolvedores avalia a maneira com a qual os usuários 

interagiram com o produto (Rieman et al., 1995). 

Por fim, as entrevistas representam perguntas sobre opiniões e reações dos usuários 

que guiaram a avaliação dos desenvolvedores. O time de desenvolvedores é instruído a 

formalizar perguntas aos usuários antes do envolvimento, as quais estão relacionadas com o 

objetivo do teste escolhido (livre ou guiado). 

2.1.3.4 Atividade ou tarefa do método Teste de Conceito 

Ao optar por um tipo de teste, o grupo precisará sugerir uma atividade/tarefa para o 

usuário. A maneira em que o usuário realiza essa atividade fornece dados para os 

desenvolvedores analisarem se a função escolhida está de acordo com as necessidades dos 

usuários, precisa de modificações ou deve ser eliminada do projeto. Atividade, ou tarefa, é 

definida como a ação a qual o usuário deve realizar para interagir com o protótipo.  
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2.1.3.5 Funções do método Teste de Conceito 

As funções são itens fundamentais que compõem o método Teste de Conceito. É por 

meio dessas funções que ocorre o teste das necessidades dos usuários utilizando protótipos 

(físicos ou virtuais). Baker (1979, p.270) define a função como sendo um nível hierárquico das 

necessidades dos usuários. Para o autor, as necessidades dos usuários, quando pensadas 

em um produto, possuem quatro níveis hierárquicos: classe, dimensão de desempenho, 

função e especificação (Figura 4). Nesse trabalho trataremos a função do protótipo com o 

mesmo significado para função do produto definido por Baker (1979).  

 

Figura 4 - Níveis hierárquicos das necessidades de um produto  

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em BAKER (1979) 

 

O primeiro nível diz respeito à classe de produtos: necessidades amplas dos usuários 

são associadas a classes específicas – como, por exemplo, a necessidade de transporte 

rodoviário rápido associada a classe de carros (Figura 4). Baker (1979) relata que uma 

necessidade ampla pode possuir mais de uma classe. O autor também cita caminhões como 

um exemplo de classe para a necessidade de transporte viário rápido. 

Um produto possui diferentes formas de medir o desempenho. O segundo nível, 

dimensão de desempenho, define diferentes categorias do produto que podem ser afetadas 

pela necessidade ampla dos usuários. 

O terceiro nível diz respeito às funções. Baker (1979) trata esse nível como a 

determinação de informações abstratas de desempenho e de como as mesmas afetam o uso 

do produto. Ainda no exemplo do carro, a ‘velocidade’, como uma dimensão de desempenho, 

impacta a quantidade de cavalos de potência que o carro possui. A função ‘cavalos de 

potência’, portanto, é uma função a qual qualifica a dimensão de desempenho. 
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E finalmente, Baker (1979) relata que o último nível envolve a exposição das 

necessidades em termos de especificações precisas do produto. Implica na relação das 

informações abstratas (funções) em atributos bem definidos. Segundo o autor, no nível de 

especificações ocorrem definições quantitativas de elementos do produto - como valores de 

torque, dimensões das peças e tipo de material, por exemplo. 

2.1.3.6 Materiais de apoio do método Teste de Conceito 

As Figuras 5 e 6 representam o material de apoio para a aplicação das duas 

atividades do método: o planejamento e o teste com usuários. O planejamento consiste na 

inserção de funções de produtos e no preenchimento do quadro. A primeira atividade envolve 

apenas a equipe de desenvolvedores e são realizadas por meio de brainstorming. É na 

primeira etapa que a equipe de desenvolvedores define o que observar e como interagir com 

os usuários (Campese, 2019). 
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Figura 5 - Versão inicial do Teste de Conceito
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Figura 6 - Template/quadro da versão inicial do Teste de Conceito
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As informações sobre o que observar e como interagir com os usuários são inseridas 

no quadro (template da Figura 6) do método por meio de notas autoadesivas, ou popularmente 

chamados post it. Ao identificar a necessidade de desenvolver uma característica de um 

produto ou protótipo, o grupo de desenvolvedores escolhe como essa característica será 

testada com os usuários, utilizando um dos três testes sugeridos por Campese (2019). 

Caso o protótipo não seja funcional, ou seja, caso não seja possível ocorrer a 

interação com o usuário fisicamente, Campese (2019) sugere a utilização da entrevista e as 

informações nas notas autoadesivas são inseridas por meio de perguntas. Caso o protótipo 

seja funcional, a autora sugere o teste livre ou guiado. Nesses testes, as informações sobre 

quais reações esperar do envolvimento do usuário (para o teste livre) e quais comandos os 

usuários devem realizar para interagir com o protótipo (para o teste guiado).  

A segunda atividade necessita do envolvimento de usuários externos. Conforme 

definido na primeira etapa, os usuários interagem com as funções de produtos e, durante o 

envolvimento, as reações, comentários e sugestões dos usuários são inseridas no campo 

“insights” da Figura 6 e analisadas pela equipe de desenvolvedores. O resultado dessa etapa 

permite que a equipe de desenvolvedores consiga tomar decisões quanto ao projeto de 

acordo com as necessidades dos usuários (Campese, 2019).  

Para aplicar o método, os desenvolvedores devem possuir o material de apoio das 

Figuras 5 e 6, das quais representam o passo a passo (Figura 5) e o template (Figura 6). O 

passo a passo auxilia no preenchimento das informações transcritas nas notas autoadesivas 

que serão inseridas no template. Essas informações são dados sobre as funções de protótipos 

que os grupos desejam testar com os usuários. Além desses dados, o template também deve 

conter as informações sobre como serão realizados os testes, as perguntas direcionadas aos 

usuários (campo “entrevista” da Figura 6), os comandos para interação com o protótipo 

(campo “teste guiado” da Figura 6), quais reações devem ser percebidas com as interações 

(campo “teste livre” da Figura 6) e os resultados iniciais (campo “insights” da Figura 6) dos 

testes. 

O Teste de Conceito foi utilizado por Campese (2019) em um workshop para 

desenvolvimento de produtos eletro médicos. Os participantes utilizaram protótipos físicos de 

baixa fidelidade e conseguiram, satisfatoriamente, atingir o objetivo do método. Apesar disso, 

Campese (2019) sugere modificações para minimizar as dúvidas levantadas durante o 

workshop.  

As modificações sugeridas por Campese (2019) compreendem a organização do 

template, a definição de funções de produtos e o material de apoio para aplicação dos testes 

com usuários. Os participantes do workshop também tiveram dificuldades em elaborar 

perguntas para realizar a entrevista com os usuários que não influenciasse as respostas dos 



37 
 

usuários. Apesar das dificuldades, todos os participantes constataram a importância em testar 

conceitos com usuários nas fases iniciais do PDP. 

2.1.4 Outros métodos para UCD 

É possível encontrar na literatura diversos métodos para o UCD. Cada método possui 

objetivo próprio e deve ser aplicado em um contexto específico para obter informações 

adequadas para o projeto (Araújo, 2014). Nesse sentido, Campese et al. (2015) relaciona os 

métodos de UCD mais utilizados na literatura de acordo com o objetivo que esse método é 

utilizado. 

O trabalho de Campese et al. (2015) divide os métodos nos seguintes objetivos: 

identificação do usuário, identificação das necessidades dos usuários e validação do conceito, 

conforme Quadro 1. O primeiro objetivo, identificação do usuário, relaciona métodos que 

visam identificar os agentes que compõem o projeto (Campese et al., 2015). O segundo 

objetivo busca fornecer informações sobre quais características o produto deve apresentar 

para abranger os requisitos dos usuários (Campese et al., 2015). E, por fim, os métodos sobre 

validação do conceito buscam avaliar se as características do produto ou protótipo estão de 

acordo com as necessidades dos usuários.  

Quadro 1 - Relação de métodos de UCD 

Objetivo Métodos 

Identificação do usuário 
Persona 
Mapa de stakeholder 

Análise da tarefa 
Mapa de empatia 

Identificação das necessidades do usuário 

Card sorting 
Cenários 
Coaching 
Concept map 
Contextual inquire 

Shadowing 
Storyboard 
User stories 
Persona 
Mapa de empatia 

Validação do conceito 

Cognitive 
walkthrough 
Avaliação assistida 
Teste de usabilidade 

Avaliação heurística 
Prototipagem 
Role playing 

Fonte: adaptado de Campese et al. (2015) 

O método Teste de Conceito tem objetivos semelhantes aos métodos de validação 

do conceito. Não é constatado nos estudos de Campese (2019), entretanto existem 

semelhanças na abordagem do Teste de Conceito com alguns métodos de validação do 

conceito da relação do Quadro 1 de Campese et al. (2015). 

O teste livre do Teste de Conceito é semelhante ao método Avaliação assistida, o qual 

o usuário é convidado a utilizar o produto ou protótipo de maneira autônoma e, durante a 

utilização manifesta-se o que está sentindo, pensando e percebendo (Macedo, 2014). O time 
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de desenvolvedores analisa os dados sobre as reações dos usuários para a tomada de 

decisão sobre as soluções escolhidas.  

 O teste guiado é baseado no método Percurso Cognitivo ou Cognitive Walkthrough, 

em inglês. Muito usado em avaliação de interface de softwares (Mahatody et al., 2010), o 

método consiste na definição de atividades ou tarefas aos usuários e, ao realizar a tarefa, o 

grupo de desenvolvedores avalia a maneira com a qual os usuários interagiram com o produto 

(Rieman et al., 1995). 

O método Teste de Conceito sugere a utilização da Prototipagem para o 

envolvimento do usuário. Isso demonstra que o método é baseado nos demais métodos de 

UCD da literatura, consagrados e utilizados principalmente para o desenvolvimento de 

softwares (Campese et al., 2015).  

2.2 Prototipagem 

A prototipagem é um método fundamental para a aplicação do Teste de Conceito, 

pois o protótipo é o instrumento que os usuários fazem a avaliação das características 

essenciais para o projeto. O protótipo, portanto, refere-se a representação física de uma 

solução, com o objetivo de realizar testes de algo que será produzido (Baxter, 2011).  

Os protótipos são usados tanto para testes mecânicos (por exemplo: resistência a 

impacto, abrasão ou temperatura) realizados em ambientes controlados, quanto para testes 

ergonômicos (por exemplo: biomecânico e antropométrico) realizados com potenciais 

usuários e desenvolvedores. O foco da pesquisa será no uso dos protótipos para desenvolver 

produtos mais ergonômicos. Nesse sentido, o protótipo é visto como um produto, ou parte do 

produto, e pode servir como um modelo para gerar um produto acabado (Chrissis, Konrad, e 

Shrum, 2013). Independente do protótipo ser usado para representar parte de um produto ou 

um produto acabado, ele é fundamental para o PDP. 

A utilização de protótipo no PDP possibilita usuários e desenvolvedores discutirem 

sobre um produto, antes que este esteja com as configurações finalizadas. Por meio de 

protótipos, é possível compreender, avaliar e comunicar os atributos do produto para fins de 

aperfeiçoamento (Alcoforado et al., 2007). Portanto, a prototipagem pode auxiliar sistemas 

com desenvolvimento de produtos que consideram opiniões e experiências dos usuários que 

farão o uso desse produto. 

Além de testar os atributos do produto, o protótipo também pode atuar como um 

agente que influencia situações sociais durante o processo de desenvolvimento (Lauff et al., 

2018). Lauff et. al. (2018) afirmam que, no intuito de influenciar situações, o protótipo pode 

ser usado para causar discursões sobre o uso do produto e, assim, direcionar a equipe de 

desenvolvedores sobre o contexto em que o produto está inserido.  
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2.2.1 Tipos de protótipos 

 [Tipos de protótipos] Protótipos podem ser construídos através de desenhos em uma 

tela, papel, imagens digitais, vídeos demonstrativos, peças de papel ou metal (Preece et al., 

1994) com o intuito de aproximar o produto ou parte dele de forma mais intuitiva e que atinja 

o objetivo desejado (Kai et al., 2003). Apesar das formas de representação dos protótipos não 

sofrerem muitas alterações na literatura, existem diferenças em relação à classificação dos 

protótipos. 

Rudd et al. (1996) relatam a existência de três tipos de protótipos: vertical, horizontal 

e cenário, conforme Figura 7. Segundo o autor, por meio dos protótipos verticais, os usuários 

são capazes de realizar tarefas reais de uma quantidade menor de características do produto 

final. Diferentemente dos protótipos horizontais que diminuem a quantidade de funções 

disponíveis, porém o protótipo possui a maioria das suas características físicas (Rudd et al., 

1996). Por meio dos protótipos verticais, os usuários podem testar poucas funcionalidades 

próximas a realidade e desconhecem as demais funções do produto. Por outro lado, através 

dos protótipos horizontais, os usuários são capazes de identificar todas as funções do produto, 

porém não são capazes de testá-las fielmente. Já nos cenários, os protótipos têm quantidade 

de características e funcionalidades reduzidas para realizarem testes rápidos e específicos, 

assim não representam a realidade funcional e nem a totalidade de características que podem 

ser testadas (Rudd et al., 1996)  

Figura 7 - Relação entre funcionalidade e características dos protótipos.Fonte: Rudd et al. (1996) 

Fonte: Rudd et al. (1966) 

Preece, Rogers e Sharp (2007), entretanto, sintetizam os tipos de protótipos em 

apenas duas categorias: os verticais que possuem muitos detalhes, porém poucas funções; e 

os horizontais que possuem várias funções, entretanto poucos detalhes. Existe ainda na 

literatura, a diferenciação entre protótipos de baixa e alta fidelidade (Chiou et al., 2014; Kanai 

et al., 2009; Rudd et al., 1996).  

Os protótipos de baixa fidelidade são representações simples dos produtos, muitas 

vezes representados por papéis, desenhos ou produtos inacabados de baixo custo (Rudd et 
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al., 1996). Os protótipos de baixa fidelidade são usados com mais frequência nas fases iniciais 

do PDP, quando os desenvolvedores precisam trabalhar a geração de ideias de forma rápida, 

com pouco investimento e que demonstre requisitos gerais dos usuários (Chiou et al., 2014; 

Rudd et al., 1996). Um protótipo de baixa fidelidade pode ser usado como uma primeira etapa 

na proposta abordagens fundamentais do produto para a interface do usuário (Rudd et al., 

1996). O protótipo pode ser demonstrado aos usuários para obter feedback sobre o quão bem 

o escopo inicial do produto atende às suas necessidades ou desenvolver diferentes tipos e 

identificar qual deles é mais agradável (Rudd et al. 1996). Isso ajuda a melhorar ainda mais o 

protótipo de baixa fidelidade ou pode servir de entrada de informações para a prototipagem 

subsequente de alta fidelidade (Stringer et al., 2005).  

Os protótipos de alta fidelidade possuem maior nível de detalhes e utilizam materiais 

mais sofisticados (Rudd et al., 1996) que permitem uma melhor compreensão e também 

facilita a interação dos usuários. Ao optar pela alta fidelidade, os desenvolvedores desejam 

identificar requisitos mais específicos e exploram a maioria das características dos produtos. 

Eles também são geralmente mais caros e são utilizados nas fases finais do PDP, quando a 

maioria dos requisitos já é conhecida (Rudd et al., 1996). Nas fases iniciais, empresas 

inovadoras usam a prototipagem com ferramentas de fácil implementação, como papéis e 

quadros interativos (Paternoster et al., 2014). Isso acontece pelo fato dessas ferramentas 

serem de fácil utilização e porque elas lidam com informações que mudam constantemente. 

Ferramentas mais sofisticadas precisam de maior treinamento, preparação e possuem custos 

mais elevados (Paternoster et al., 2014).  

Na literatura recente da prototipagem existe também o MVP (Minimum Viable 

Product). Segundo Ries (2011), o MVP é um protótipo evolutivo de um produto ou serviço 

construído com o mínimo de investimento possível para servir como teste com usuários e 

capturar seus feedbacks. O MVP é considerado um protótipo evolutivo porque, ao utilizar esse 

recurso, os desenvolvedores pretendem coletar feedbacks dos usuários e aprender sobre 

necessidades, contexto de uso e possíveis incrementos a serem realizados (Ries, 2011). 

Blank (2013) relata que o objetivo do MVP é “maximizar o aprendizado por meio de engenharia 

iterativa e incremental”. MVPs são criados a partir de uma hipótese já testada (muitas vezes 

utilizando protótipos de baixa fidelidade). Protótipos em geral podem ser apenas a 

representações de algum produto que não tem como objetivo testar um conceito.  

O MVP tem o objetivo de testar a compreensão da oportunidade de mercado e 

verificar se a solução proposta atende as necessidades mais importantes dos usuários (Blank, 

2013). O MVP pode ser desde uma animação curta que mostra as funcionalidades do produto 

e porque ele é atrativo até um protótipo funcional que será adaptado após as interações com 

o usuário (Ries, 2011) de modo que consiga induzir comentários dos usuários (Blank, 2013).  



41 
 

A partir das interações, o protótipo sofre modificações até o momento em que a 

solução seja aceitável para os usuários e desenvolvedores (Blank, 2013). O objetivo do MVP 

não é aumentar o número de recursos de um protótipo, mas ajudar desenvolvedores a focar 

nos recursos indispensáveis e descobrir se o problema que se pretende solucionar foi 

compreendido. Existem alguns tipos de MVPs que conseguem explorar recursos específicos. 

Ries (2011) classifica alguns desses, conforme Quadro 2. 

Quadro 2 - Tipos e características do MVP 

Tipo de MVP Características 

Vídeo explicativo 
Constitui um vídeo com uma breve animação que explica o 
funcionamento do produto e por que os usuários devem comprá-lo. 

Landing Page 

É uma página da web em que usuários têm acesso por meio de um 
link divulgado via e-mail ou rede social. A página é usada apenas 
para comunicar rapidamente as propostas aos usuários e verificar a 
aderência deles à proposta. 

Mágico de Oz 
A interface se parece com o produto real em funcionamento, mas o 
processo de interação é feito manualmente. Tem objetivo de mostrar 
o trabalho completo do produto 

Concierge MVP 
É um manual que contém as etapas que os usuários devem realizar 
com o produto. 

MVP Parcelado 
Semelhante ao Mágico de Oz, mas, nesse caso, as tarefas são 
executadas usando ferramentas, e não manualmente. 

Mockup 
É um protótipo de papel, representa a interface para o usuário e não 
possui funcionalidade. 

MVP de Recurso 
Único 

É um protótipo que representa a função mais importante do produto. 

Rip off 
Desenvolvedores utilizam um produto de sucesso para obter 
feedback. Por meio do feedback, é elaborado outra proposta de 
produto aperfeiçoando o usado durante os testes. 

Fonte: Ries (2011) 

Os tipos de MVPs a serem usados dependem dos conceitos e o ambiente em que 

precisam ser testados, conforme descrição do Quadro 1. Maurya (2010, p. 62) ressalta que o 

MVP deve representar problemas que os usuários identificaram como importantes, a fim de 

que a solução para esses problemas seja viável e consiga demonstrar o sentimento do que 

se pretende testar para o usuário.  

Apesar dos diferentes tipos de protótipos, cada um promove diferentes vantagens no 

PDP e, dessa forma, devem ser utilizados conforme objetivo de cada etapa do 

desenvolvimento, tempo e recursos disponíveis. Camburn et al. (2017) classificam os 

protótipos de acordo com a estratégia de uso. Estratégia de uso de protótipos é, neste 

contexto, o planejamento das atividades visando a obtenção de determinado objetivo 

(Camburn et. al., 2017). Para os autores, o objetivo do uso do protótipo é o fator, ou conjunto 

de fatores, a ser considerado ao desenvolver o protótipo. A classificação dos protótipos 
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visando a estratégia de uso é classificada, segundo Camburn et. al. (2017), como: interativo, 

paralelo, flexível, escalável e virtual ou físico. 

O protótipo interativo procura trabalhar mais de um conceito de requisitos de projeto 

no mesmo protótipo (Christie et al., 2012). É um tipo de prototipagem sequencial e as 

alterações no projeto são realizadas durante a interação do protótipo. Os requisitos dos 

usuários são acrescentados de forma gradual e podem ser geridos por desenvolvedores e 

usuários ao longo do desenvolvimento do protótipo (Camburn et. al., 2017). Esse tipo de 

estratégia auxilia a identificação de requisitos não antes descobertos e erros de projeto (Moe 

et al., 2004). O objetivo é a transição gradual do protótipo para um produto viável conforme 

as interações acontecem. 

A prototipagem paralela representa estudos controlados em que vários conceitos de 

projeto são dispostos e comparados (Camburn et. al., 2017). A equipe de projeto cria e testa 

vários protótipos relativos a um requisito específico e, após a interação, escolhe o mais 

adequado (Dahan & Mendelson, 2002). Esse tipo de prototipagem é viável quando o custo e 

o tempo para criação do protótipo são flexíveis (Moe et al., 2004). Isso acontece, pois, além 

do custo adicional com o uso de material, a busca por representar uma maior diversidade de 

conceitos aumenta o custo e o tempo gastos pela equipe de desenvolvedores. 

Protótipos flexíveis possuem requisitos personalizáveis que podem ser alterados ao 

longo da interação (Camburn et. al., 2017). Camburn et. al. (2017) relatam que essa estratégia 

é adotada quando a lista de requisitos do produto é reduzida e a intenção é explorar requisitos 

adicionais. Essa estratégia de prototipagem é representada por práticas holísticas menos 

elaboradas como storytelling, persona, breves vídeos explicativos ou desenhos. Christie et al. 

(2012) sugerem que esses métodos sejam utilizados nas fases iniciais do desenvolvimento, 

quando os recursos financeiros são baixos. 

Um protótipo em escala busca representar o projeto de conceitos pela similaridade 

(Camburn et. al., 2017) quando protótipos não podem ser construídos em escala real. A 

alteração no dimensionamento pode ser geométrica, quando o tamanho do protótipo é 

modificado, ou de complexidade, quando se deseja atender a um número reduzido de 

usuários, por exemplo. (Camburn et. al., 2017). Camburn et al., 2015 afirmam que os modelos 

em escala custam significativamente menos do que os protótipos completos e não provocam 

efeitos adversos no desempenho. 

Por fim, no último tipo de classificação definida por Camburn et. al. (2017) verifica se 

o protótipo será desenvolvido em meio virtual ou físico. O protótipo virtual é desenvolvido e 

testado em uma plataforma computacional (Christie et. al., 2012), diferentemente do protótipo 

físico, que é produzido e testado por usuários reais e precisam apresentar forma real. Christie 

et. al. (2012) compara os dois tipos e, para os autores, protótipos virtuais permitem testes 

mais rápidos com custo reduzido em comparação com os protótipos físicos. Entretanto, para 
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a realização de teste e exploração de ideias, Römer et al. (2001) argumentam que protótipos 

físicos são mais utilizados.  

2.2.2 Benefícios e desafios da prototipagem 

Norman (1988) destaca a importância do protótipo para a comunicação entre as 

pessoas que participam das atividades do PDP. Para o autor, as representações físicas 

(protótipos) são importantes para apoiar a equipe de desenvolvedores e usuários na 

realização de atividades cognitivas. Atividades cognitivas no PDP são responsáveis por 

permitir que o cérebro entenda, armazene e avalie as informações captadas pelos sentidos 

(Norman, 1988). Essas atividades possibilitam que a equipe de desenvolvedores identifique 

informações dos usuários sobre o produto e uma boa prática é utilizar protótipos a fim de 

facilitar a comunicação (Norman, 1988). O uso de representações físicas pode fornecer mais 

informações para desenvolvedores do que especificações escritas e abstratas (Gladden, 

1982). Usar protótipos no PDP, portanto, favorece a comunicação dos usuários com a equipe 

de desenvolvimento.  

A comunicação entre usuários e desenvolvedores é importante para captar 

informações sobre os requisitos do produto. Por ser abstrata, a comunicação verbal pode 

parecer confusa e enviesar o envolvimento do usuário (Wheelwright & Clark, 1994). 

Entretanto, representações concretas, como protótipos, facilitam o entendimento dos agentes 

envolvidos no desenvolvimento (Nielsen, 1994). Wilkie (2014) relata que isso acontece, pois, 

o protótipo transforma informações abstratas em artefatos concretos e isso estreita o 

entendimento dos envolvidos. 

Devido a algumas limitações físicas e cognitivas, os usuários podem não realizar as 

tarefas adequadamente caso o protótipo não esteja adequado. Robinson et al. (2009), na 

tentativa de desenvolver um dispositivo de tecnologia assistida para pessoas com demência, 

reformulou o protótipo, pois uma das amostras não conseguiu fornecer informações aos 

desenvolvedores devido à dificuldade de manusear o equipamento no momento do teste. 

Outros casos apresentam problemas parecidos (Harte et al., 2017; Holzinger et al., 2006; 

Martin-Hammond et al., 2015). Ao desenvolver um protótipo, a equipe deve estar atenta a qual 

interface utilizar para que o público consiga fornecer feedback de maneira eficaz. 

Outro problema identificado em relação ao uso de protótipos com usuários foi a falta 

de planejamento das tarefas durante e após o envolvimento. O fornecimento de feedback 

pelos usuários é tão importante quanto a reformulação dos protótipos a fim de que atenda ao 

feedback. Os novos conhecimentos sobre os usuários ocorrendo ao longo do processo, 

sugerem que o processo sequencial tradicional deve se tornar um processo iterativo e 

altamente adaptável às necessidades do cliente (de Beer et al., 2009). A equipe de 

desenvolvedores também deve adaptar às novas descobertas. Eles devem aprender a se 
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comunicar com usuários comuns para interpretar os feedbacks, gerar ideias e propor 

melhorias (de Beer et al., 2009).  

 Zhang & Dong (2016) apresentam quatro maneiras de envolver o usuário no 

desenvolvimento de produtos: quando os próprios desenvolvedores representam os usuários, 

neste caso os desenvolvedores conhecem as necessidades dos usuários e atuam como tal; 

quando desenvolvedores consultam usuários, participando de forma passiva no fornecimento 

de informações; nas ocasiões em que o usuário participa ativamente do desenvolvimento e 

compartilha experiências e conhecimentos; e quando os usuários são os próprios 

desenvolvedores e fazem o produto para o uso próprio. 

Envolver usuário nas fases iniciais do desenvolvimento de produto é visto como uma 

boa prática. Os desenvolvedores são capazes de identificar fatores que atrapalham ajustes 

nas demais fases e antecipam o ponto de vista dos usuários (Guerlain et al., 2010). O uso de 

protótipos nessa fase também permite aos desenvolvedores captarem aspectos menos 

tangíveis do uso do produto (Chiou, 2014). Além de características físicas, como melhoria de 

interface, facilidade de acesso e uso, os protótipos ajudam a identificar características 

emocionais e afetivas dos usuários (Chiou, 2014). Essas informações podem ajudar os 

desenvolvedores a entender o motivo que levaria os usuários a adquirirem o produto, por 

exemplo.  

A falta de planejamento da prototipagem pode causar limitações no projeto 

(Deininger, 2017). Cada protótipo proporciona diferentes benefícios para o projeto e, assim, 

os diferentes tipos de protótipos e seus objetivos devem ser analisados e usados em 

determinada fase do projeto. (Santos, 2019; Rudd, Stern e Isensee, 1996). O processo de 

prototipagem deve, portanto, atuar como um processo de gerenciamento com fases e 

objetivos estabelecidos.  

A prototipagem é importante já na fase inicial. No início do projeto, a prototipagem 

atua com a finalidade de dar forma a ideia do produto (Schrage, 2014; Rudd et al., 1996), 

quando as especificações do produto ainda não estão evidentes para a equipe de 

desenvolvedores. Pelo fato de que os protótipos podem ser criados de forma rápida e com 

baixo custo, alguns autores (de la Hidalga et al., 2016; Harte et al., 2017; Kelly, 2008; Neubeck 

et al., 2016) aconselham fortemente o uso nas primeiras fases do desenvolvimento.  

É aconselhável que os protótipos nas primeiras fases do PDP não se iniciem com 

investimentos de esforço e recursos altos, uma vez que o protótipo poderá sofrer grandes 

modificações para se aproximar das necessidades dos usuários (Nielsen, 1994). Portanto, o 

desenvolvimento de protótipos deve evoluir de maneira gradativa, de forma que a cada 

interação o protótipo seja aperfeiçoado (Nguyen-Duc et al., 2017; Pantiuchina et al., 2017). 
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2.2.3 Framework elaborado por Santos (2019)  

Ao formular uma referência para os desenvolvedores se apoiarem a utilizar técnicas 

de prototipagem no envolvimento de usuários, Santos (2019) propôs um framework de 

utilização de diferentes tipos de protótipos ao longo do processo de PDP. Através de um 

estudo de múltiplos casos oriundos da literatura, o autor analisou 46 casos de projetos da área 

médica que utilizaram protótipos para envolver usuários. Dessa análise, o autor identificou os 

propósitos e benefícios atingidos por meio da prototipagem, representado na Figura 8. 

Figura 8 - Framework de utilização de protótipos para o envolvimento do usuário 

Fonte: Santos (2019) 

 

O framework possui as seguintes fases baseadas no PDP: explorar, decidir, otimizar 

e aperfeiçoar. A primeira fase, explorar, informa que os desenvolvedores devem se apoiar nos 

protótipos para compreender problemas e identificar necessidades dos usuários. Segundo 

Santos (2019), nessa primeira fase, o protótipo é utilizado para mediar a comunicação entre 

usuários e desenvolvedores. Na segunda fase, decidir, a aplicação de protótipos objetiva o 

desenvolvimento do conceito do produto e a equipe de desenvolvedores foca em priorizar 

requisitos para o desenvolvimento do produto (Santos, 2019). A terceira fase, otimizar, os 

desenvolvedores utilizam os protótipos para detalhar e avaliar as funcionalidades do produto 

(Santos, 2019). Santos (2019) afirma que o objetivo dessa fase é desenvolver soluções 

técnicas do produto e o protótipo atua na avaliação das funcionalidades. Por fim, na quarta 
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fase, aperfeiçoar, o protótipo possibilita avaliar a experiência do usuário com o produto, a fim 

de captar quais sentimentos o produto proporciona.  

O framework leva em consideração o processo tradicional de prototipagem que 

constituído pelas etapas “projetar”, “construir”, “testar” e “analisar”. No início desse processo 

ocorre o desenvolvimento das especificações para projetar a interação com o usuário. A 

seguir, ocorre a construção do protótipo a partir dessas especificações. Diante do protótipo 

construído são realizados testes com os usuários finais e, por fim é analisado os resultados 

dos testes. Essa análise pode ocasionar identificação de problemas de usabilidade e a equipe 

de desenvolvedores julga a necessidade de iniciar novamente o processo de prototipagem 

(Santos, 2019). 

Santos (2019) ainda afirma que o processo de prototipagem pode ser acionado a 

qualquer momento durante o processo de desenvolvimento. Por exemplo, no início do projeto 

ele é frequentemente utilizado para representar uma ideia do produto para que toda a equipe 

possa estar alinhada com o que é pretendido desenvolver. 

Santos (2019) ainda ressalta que diferentes tipos de protótipos são utilizados de 

formas pontuais na literatura e, possuir um processo evolutivo e iterativo na prototipagem é 

um dos objetivos do uso do framework. O autor enfatiza que o protótipo, independente da 

fase, serve como um meio de comunicação e obtenção de informações a serem coletadas 

com o envolvimento do usuário no PDP. 

O trabalho proposto por Santos (2019) informa o propósito e benefícios da utilização 

de práticas de prototipagem ao longo do PDP. Apesar do reconhecimento dos benefícios do 

protótipo, o framework não relaciona um método para que o uso de protótipos consiga gerar 

conhecimento, refinar e direcionar o projeto em cada fase do framework (explorar, decidir, 

otimizar e aperfeiçoar). 

O método Teste de Conceito tem objetivo de testar conceitos de produtos nas fases 

iniciais do processo (Campese, 2019). O uso do método, portanto, está relacionado com a 

fase “explorar” do framework proposto por Santos (2019). O objetivo da prototipagem nessa 

fase é apoiar a equipe de desenvolvedores a concretizar a ideia do produto (Santos, 2019).  

Durante a fase “explorar”, a equipe de desenvolvedores deve elaborar, validar e 

aprovar uma ideia do produto que irá conduzir todo o desenvolvimento do projeto (Santos, 

2019); também pode ser utilizado para avaliar quão atrativo é a ideia para os potenciais 

usuários. Os benefícios do uso do protótipo nessa fase são definidos por Santos (2019, p. 85) 

como: 

“Geração de conhecimento: Durante o processo de prototipagem, novos conhecimentos 

e informações integram/completam o conjunto de conhecimento já existente. A equipe de 

desenvolvimento utiliza os protótipos com o intuito de obter novas informações dos usuários ou 

de novos requisitos do produto que tragam uma maior robustez da ideia do projeto. 
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Conhecimentos tácitos da própria equipe também são explicitados durante o processo, 

possibilitando o compartilhamento de conhecimentos entre a própria equipe. 

Refinamento do projeto: “Durante o processo de prototipagem, surgem novas 

discussões, testes e revisões do projeto. A equipe de desenvolvimento utiliza protótipos com o 

intuito de incentivar e resolver os problemas das novas explorações desses elementos (discussões, 

testes e revisões) de forma alinhada com as necessidades do usuário. Isso proporciona o 

refinamento das ideias de requisitos. 

Direcionamento do projeto: “Durante o processo de prototipagem, surgem novas 

discussões, testes e revisões do projeto. A equipe de desenvolvimento utiliza protótipos com o 

intuito de incentivar e tomar decisões de novas explorações desses elementos (discussões, testes 

e revisões) de forma alinhada com as necessidades do usuário para que proporcionem 

direcionamento das ideias de requisitos. ” 

 

Santos (2019) relata que a utilização do framework contribui para teoria de 

envolvimento do usuário por meio da criação de uma ferramenta para auxiliar 

desenvolvedores de produto na eficiência da aplicação de protótipos como forma de envolver 

o usuário em projetos de desenvolvimento de produtos. Aliado a dificuldade em se obter um 

processo estruturado com métodos nas fases iniciais do PDP, o framework pode ser uma 

importante ferramenta assim como o método Teste de Conceito.   

Da maneira que acontece com a literatura do Teste de Conceito formulado por 

Campese (2019), Santos (2019) coleta artigos na literatura que continham casos de aplicação 

de protótipos em projetos de produtos centrados nos usuários. O autor coletou casos dos 

quais a utilização de protótipos que possuem o objetivo de investigar quais eram os principais 

propósitos, os benefícios e os recursos da aplicação dos diversos tipos de protótipos. 

No geral, Santos (2019) avalia que o framework de prototipagem proposto traz 

contribuições para as empresas que buscam desenvolver produtos pela utilização de 

protótipos que estejam aliadas às expectativas do usuário. A estruturação das fases bem 

definidas e o que fazer em cada uma delas facilita a comunicação dos desenvolvedores com 

o usuário e evoluir o seu produto de acordo com as necessidades dele. O resultado da 

utilização do framework de prototipagem é o desenvolvimento de produto com a participação 

de usuários. 

2.3 User-centered design e prototipagem 

A teoria de UCD revela que, para criar produtos com melhor usabilidade, é necessário 

envolver os usuários no processo de desenvolvimento de produtos. A teoria de prototipagem, 

por sua vez, relata que esse envolvimento é mais eficiente com a utilização de protótipos 

(Nielsen, 1994). Nielsen (1992) e Wheelwright e Clark (1994) assimilam isso a facilidade de 

comunicação obtida por meio do protótipo.  

Outros autores da teoria de desenvolvimento de sistemas como Carroll (1995), Abras 

et al. (2004), Guerlain, Hugine e Wang (2010), relatam que trabalhar com protótipos permite 



48 
 

que os desenvolvedores identifiquem mais claramente as prioridades dos usuários. Isso 

ocorre porque, quando o teste começa com um produto funcional ao invés de um protótipo, 

os desenvolvedores tendem a se concentrar na identificação de seus próprios problemas de 

uso do produto, em vez de criar atentar às novas informações de requisitos proporcionadas 

pelo envolvimento do usuário. 

Utilizando o protótipo nas fases iniciais do desenvolvimento, os desenvolvedores 

conseguem antecipar o ponto de vista do usuário e os fatores que atrapalham o ajuste do 

projeto (Guerlain, Hugine e Wang, 2010). Autores da literatura de UCD (Kujala, 2008; Hall, 

2001) recomendam a prototipagem de baixa fidelidade nessas fases devido à sua 

simplicidade (Jensen et al., 2017), tempo rápido de execução (Lauff et al. 2018) e facilidade 

de uso para a equipe e o usuário (Hall, 2001). 

Quando a equipe de desenvolvedores começa o processo de desenvolvimento com 

um protótipo de baixa fidelidade que consiga ser representativo, a equipe pode facilmente 

alterar o projeto para refletir as necessidades e habilidades dos usuários, economizar dinheiro 

no processo e identificar questões essenciais do projeto no início o processo (Lauff et al., 

2018; Hall, 2001). Lauff et al. (2018) relatam que essas características permitem inicializar o 

processo de desenvolvimento com a análise das necessidades e assim desenvolver o 

produto. 

As mesmas características de análise das necessidades por meio de protótipos de 

baixa fidelidade são observadas no framework de prototipagem de Santos (2019). O autor 

destaca o uso de protótipos de baixa fidelidade para aprovar uma ideia do produto que irá 

conduzir todo o desenvolvimento do projeto. O autor ainda relata que nas fases iniciais, o 

protótipo também pode ser utilizado para avaliar quão atrativo é a ideia para os potenciais 

usuários. 

Apesar de seus benefícios bem discutidos na literatura, as equipes de 

desenvolvedores de produto geralmente resistem a utilizar tais características em seus 

projetos. Esse fato foi observado no estudo de Campese (2019) que, em relação aos métodos 

para envolvimento de usuários nas fases iniciais, poucos são aplicados nas empresas da área 

médica, e o número de métodos aplicados que possuem relação com o usuário é muito baixo. 

Vale ressaltar que essa área é regida por diversas normas de controle para desenvolvimento 

de produtos com boa usabilidade. 

Campese (2019) ainda identificou que existem empresas que utilizam métodos com 

prototipagem sem o contato com o usuário do produto, ou seja, os protótipos são testados de 

forma interna na empresa ou então por laboratórios contratados. Goodman et al. (2012) e 

Molich et al. (2004) relatam que os desenvolvedores também frequentemente não estão 

dispostos a envolver o usuário em um estágio inicial do projeto porque às vezes se preocupam 

que ter que alterar seu trabalho em resposta ao feedback do usuário limitará a criatividade. 
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Portanto, a maioria dos usuários está envolvida no projeto nas fases posteriores, o que pode 

ser tarde demais para influenciar o produto final.  

Os estudos de Campese (2019) são importantes para reconhecer a necessidade em 

oferecer maneiras práticas e simples para o envolvimento dos usuários no início do projeto. 

O uso do método Teste de Conceito vêm a esse encontro. Da mesma importância, Santos 

(2019) destaca os benefícios em utilizar protótipos de baixa fidelidade nas fases iniciais do 

projeto. Portanto, identificar quais benefícios da prototipagem são possíveis obter com a 

utilização do método Teste de Conceito é uma oportunidade para a integração de duas 

grandes áreas: UCD e prototipagem.  

2.4 Estudantes de engenharia e a disciplina de Ergonomia do Trabalho 

O desenvolvimento de projetos é um componente importante da engenharia. Todos 

os engenheiros executam algum tipo de função de projeto, por exemplo: melhorar processos 

de produção, desenvolver produtos, planejar um projeto industrial ou criar um novo material 

(Crawley et al., 2007). Os engenheiros devem ter um conhecimento sólido de projetos já no 

início da formação (Mills & Treagust, 2003) e ser capazes de aplicá-lo em várias situações. 

O engenheiro nos primeiros anos de formação tem comportamento diferente dos 

engenheiros com experiência em projetos, principalmente em relação ao volume de 

informações, tempo gasto nas atividades individuais e nas estratégias de projeto (Krishnan et 

al., 1997; Miller & Summers, 2013; Ozkan & Dogan, 2013; Yang, 2005). Ahmed et al. (2003) 

sugerem o desenvolvimento de métodos de suporte para engenheiros sem experiência que 

facilitem o desenvolvimento de estratégias de projetos, auxiliem a geração de conhecimento 

e a obtenção de informações. 

Existem diferenças também em relação ao uso do protótipo nos projetos de 

engenharia. Em contraste com os engenheiros experientes, os novatos e os ainda em 

formação costumam considerar os protótipos como modelos criados apenas no final de um 

processo de desenvolvimento para testar e avaliar um projeto escolhido (Deininger et al., 

2017), em vez de representações que podem assumir várias formas para refinar e desenvolver 

projetos.  

Devido ao conhecimento limitado sobre prototipagem e à falta de experiência em 

solução de problemas, os engenheiros ainda em formação ou recém-formados geralmente 

não sabem como as práticas de prototipagem podem ajudá-los (Deininger et al., 2017). As 

vivências anteriores de projetos com protótipos podem levar o engenheiro experiente a 

analisar um problema, levantar informações e propor soluções mais facilmente quando 

comparado aos engenheiros ainda em formação (Lande & Leifer, 2009; Yang, 2005). Todos 

esses fatores contribuem para o desenvolvimento de projetos de engenharia eficientes.  
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Em seu estudo, Deininger (2017) constatou que engenheiros com pouca experiência 

tendem a utilizar protótipos apenas nas fases posteriores do projeto. O autor identificou que 

esse fato acontece pela baixa frequência de uso de protótipos, pouca experiência e falta de 

um método de apoio. A utilização de protótipos na fase posterior do desenvolvimento de 

produto limitou que os engenheiros do estudo de Deininger (2017) definissem as 

necessidades dos usuários e especificações do produto de maneira satisfatória. 

Apesar do engenheiro em formação possuir menos vivência em projetos do que um 

engenheiro experiente, esse é mais acessível a outras fontes de conhecimento (Ahmed, 

Wallace & Blessing, 2003). Em um estudo sobre como engenheiros em formação e 

experientes realizam atividades de desenvolvimento de produtos, Ahmed, Wallace e Blessing 

(2003) identificaram que o engenheiro em formação realiza buscas por conhecimento em 

projetos anteriores em fontes externas (como relatórios e outros engenheiros) com maior 

frequência do que os engenheiros experientes. No estudo realizado pelos autores, os 

engenheiros experientes tenderam a se basear na própria experiência.  

O conhecimento implícito, adquirido por meio da experiência, é necessário para 

profissões orientadas para a ação, como a engenharia (Schön, 1984, p. 52). Os estudantes 

de engenharia podem, entretanto, se apoiar na intensa busca por novos conhecimentos. O 

estudo de Ahmed, Wallace e Blessing (2003) demonstrou que os estudantes possuem maior 

facilidade em analisar dados numéricos obtidos de várias fontes em comparação aos 

engenheiros experientes. Os dados sobre projetos de engenharia estão cada vez mais 

presentes na internet e os estudantes de engenharia podem se apropriar disso para suprir a 

carência da falta de experiência.  

A Aprendizagem Baseada em Problemas ou PBL (Problem-based Learning) é uma 

opção para inserir experiências em projetos de engenharia ainda nas fases iniciais da 

formação do engenheiro. A PBL é um método de aprendizagem colaborativa que faz uso de 

um problema prático (fictício ou real) para construir o conhecimento (Schmidt et al., 2011). 

Essa abordagem é conhecida por contribuir para o pensamento crítico e desenvolver 

habilidades de solução de problemas com o objetivo de aprender os conceitos da área 

estudada. Os alunos que participam da PBL geralmente são mais motivados pelo processo 

de aprendizagem e demonstram melhores habilidades de trabalho em equipe e comunicação 

(Mills e Treagust, 2003). Mills e Treagust (2003) destacam que os alunos são capazes aplicar 

melhor seus conhecimentos na prática e compreender outras questões envolvidas na prática 

profissional com a utilização de projetos durante a formação acadêmica.  
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3 METODOLOGIA  

A metodologia de pesquisa é fundamental para conduzir o processo de contribuição 

científica (Karlsson, 2016). Karlsson (2016) define que os métodos de pesquisa devem ser 

selecionados de acordo com o tipo de pergunta de pesquisa que se pretende responder. O 

autor, ainda, propõe classificações de métodos de pesquisas relevantes para a área de 

Gestão de Operações, a qual é o tema da presente pesquisa. Nesse capítulo, serão 

classificados o método e a abordagem de pesquisa utilizados neste trabalho. O capítulo ainda 

retrata as atividades realizadas durante a pesquisa. 

Conforme apresentado anteriormente, o objetivo desse trabalho é elaborar o método 

Teste de Conceito, o qual visa apoiar o envolvimento de usuários com protótipos, com a 

finalidade de identificar benefícios para a equipe de desenvolvedores. A elaboração do 

método e identificação desses benefícios respalda-se em estudos realizados com grupos de 

estudantes de engenharia. Por essa razão, o método de pesquisa utilizado é o case research. 

Segundo Karlsson (2016), case research compreende uma pesquisa empírica que emprega 

múltiplos casos como unidade de análise em uma situação real.  

A abordagem da pesquisa fundamenta-se na análise qualitativa. Segundo Karlsson 

(2016), essa abordagem baseia-se na interpretação aprofundada da realidade por meio de 

análise das evidências de pesquisa. As evidências de pesquisas utilizadas nesse trabalho 

provêm de relatos dos observadores, relatórios escritos pelos estudantes de engenharia e 

resultado do quadro do método.   

Essa pesquisa foi dividida em três fases, como pode ser observado na Figura 3. Cada 

fase possuí método e atividades que contribuem para atingir os objetivos específicos da fase. 

A seguir, é realizado um detalhamento das atividades e métodos realizados em cada fase.  
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Figura 9 - Fases e atividades metodológicasFonte: o autor  

Fonte: elaborado pelo autor 

3.1 Fase I: Fundamentação teórica 

A primeira fase, Fundamentação teórica, proporciona entendimento inicial dos 

elementos que compõem a área de pesquisa e são essenciais para compor o método Teste 

de Conceito. Os elementos são função, teste e atividades realizadas com protótipos. O 
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objetivo da definição dos elementos do método (A1.1, A1.2 e A1.3) é elaborar o material de 

apoio para aplicar o método.  

A primeira fase também engloba a lente teórica sobre os benefícios da prototipagem 

(A1.4 e A1.5). Definir tal lente teórica possibilita identificar quais benefícios são possíveis 

atingir com envolvimento de usuários com protótipos ao utilizar o método Teste de Conceito 

de acordo com o estudo realizado por Santos (2019). O entendimento inicial dos elementos 

do método e a lente teórica sobre prototipagem foi possível por meio da revisão sistemática 

não exaustiva. 

A1.1 – Selecionar a definição de funções de protótipo. Visto que a utilização do método 

se fundamenta no teste de funções de protótipos, a atividade contempla a definição do 

elemento função. Para isto, a revisão sistemática não exaustiva abrangeu três principais 

temas: Processo de Desenvolvimento de Produto, Inovação em Produto e Prototipagem. A 

revisão destes temas e foi realizada nas bases de dados Scopus, Web of Science e Google 

Acadêmico (palavras-chave: “product features”, “product specifications” e “product 

requirements”). 

A1.2 – Selecionar a definição de teste e atividades com protótipo. A atividade discute 

as maneiras das quais os grupos da pesquisa irão interagir seus protótipos com os usuários. 

A revisão sistemática não exaustiva abrangeu três principais temas: Processo de 

Desenvolvimento de Produto e Prototipagem. A revisão destes temas e foi realizada nas 

bases de dados Scopus, Web of Science e Google Acadêmico (palavras-chave: “concept 

test”, “tool OR method” e “prototype test”). 

A1.3 – Desenvolver material de apoio do método Teste de Conceito. Esta atividade 

compreende a elaboração do conteúdo para aplicação do método. O guia para auxiliar as 

equipes de desenvolvedores e o quadro para inserir as funções e testes foram reformulados 

nessa atividade. A reformulação do material é baseada nas atividades A1.1 e A1.2 de revisão 

da literatura e nas considerações sugeridas na tese de doutorado de Campese (2019). O 

método elaborado é apresentado no Item 4.2. 

3.2 Fase II: Aplicação do método Teste de Conceito 

A segunda fase objetiva preparar observadores e grupos de estudantes de engenharia 

para a aplicação do método Teste de Conceito, realizar as atividades propostas no método e 

coletar os dados dos observadores e relatórios dos grupos. O método de pesquisa utilizado 

nessa fase é o case research. O case research se baseia em um ou mais casos, como unidade 

de análise (Karlsson, 2016), para obtenção e análise das informações.   

No Quadro 3 é demonstrado o protocolo do case research utilizado na Fase II. 
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Quadro 3 - Protocolo do case research 

Questão geral da pesquisa Quais são as contribuições do Teste de Conceito para o envolvimento 
de usuários com protótipos? 

Questões específicas do estudo - Há benefícios do uso do método para desenvolver as funções dos 
protótipos?  
- Os passos do método foram seguidos corretamente pelos grupos? 
- Há modificações a serem feitas no método? 

Unidade de análise Método Teste de Conceito 

Instrumentos de análise - Relatório do envolvimento; 
- Áudio dos observadores; 
- Resultado do quadro do método. 

Amostra Grupos de estudantes de engenharia que pretendem envolver 
usuários com protótipos no desenvolvimento de produtos 

Número de participantes Oito grupos com seis ou sete participantes em cada grupo 

Validade dos construtos Verificar se o método contribui para os grupos no envolvimento de 
usuários com protótipos 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

O protocolo atua para guiar o case research e certificar que todos os tópicos 

necessários para responder a pergunta de pesquisa foram envolvidos (Voss et al., 2002). O 

protocolo do case research auxiliou o desenvolvimento das atividades de Preparação (A2.1, 

A2.2, A2.3 e A2.4) e Aplicação do método (A2.5, A2.6, A2.7 e A2.8) 

 

A2.1 – Selecionar os grupos de estudantes de engenharia. A amostra dos casos 

escolhida para o estudo foi de alunos que cursavam o segundo ano do curso de Engenharia 

de Materiais da Escolha de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo. Os 

alunos cursaram a disciplina de Projeto do Trabalho e Ergonomia, a qual tinha como objetivo 

o desenvolvimento de lixeiras a serem usadas em ambientes públicos e praças de 

alimentação. Os oito grupos eram compostos por seis ou sete alunos em cada um. Os grupos 

desconheciam qualquer método que, assim como o Teste de Conceito, utiliza as funções de 

protótipos para testar as necessidades dos usuários.  

Ao longo da disciplina, foram desenvolvidos conteúdos programáticos sobre a 

ergonomia do trabalho como biomecânica, antropometria e ergonomia cognitiva. Esses 

assuntos fazem parte da grade da disciplina SEP0451 da Escola de Engenharia de São Carlos 

da Universidade de São Paulo, ofertado pelo departamento de Engenharia de Produção.  

A disciplina busca avaliar o conhecimento dos alunos por meio de projetos práticos. 

No segundo semestre de 2019, o projeto objetivou a utilização dos conhecimentos teóricos 

adquiridos na disciplina para o desenvolvimento de lixeiras a serem utilizadas em praças 

públicas e praças de alimentação. Um dos conhecimentos abordados foi a importância da 

abordagem UCD para o desenvolvimento de produtos mais ergonômicos. O método Teste de 

Conceito, portanto, foi apresentado aos grupos para o andamento do projeto da disciplina 

sobre as lixeiras. 
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A2.2 – Realizar treinamento do método com os grupos. Antes do início do 

preenchimento do quadro na primeira etapa do Teste de Conceito, todos os grupos receberam 

um treinamento sobre como preencher o método. O pesquisador juntamente com a professora 

explicou as etapas e passos que seriam realizados na primeira e segunda etapa do método. 

Cada grupo recebeu duas cópias do guia para preencher o método, um quadro do método, 

notas adesivas (post it), canetas e pinceis.  

 

A2.3 – Desenvolver protocolo de observação. Observação atua como um instrumento 

de coleta de dados importante nos estudos de caso (Karlsson, 2016). Um protocolo para a 

identificar os dados a serem coletados durante a utilização do método pelos grupos foi 

desenvolvido conforme Karlsson (2016, p.177 e 178). O autor destaca a necessidade em 

declarar as informações a serem coletadas e a relação delas com o objetivo da pesquisa. O 

protocolo utilizado na observação dos grupos para as duas etapas do método está 

representado no Apêndice 4. 

 

A2.4 – Realizar treinamento dos observadores. A fim de evitar a perda de dados devido 

a aplicação simultânea do método para os oito grupos, houve a seleção de oito observadores 

para participar da coleta de dados. Os observadores são estudantes de pós-graduação em 

Engenharia de Produção do Grupo de Engenharia Integrada da Escola de Engenharia de São 

Carlos da Universidade de São Paulo. Cada observador foi responsável por analisar um grupo 

escolhido de forma aleatória.  

Antes da aplicação do método, o pesquisador apresentou aos observadores o objetivo 

do método Teste de Conceito para a primeira e segunda etapa. Posteriormente, foi 

apresentado e entregue para cada observador o protocolo desenvolvido em A2.3. Os 

observadores foram instruídos a gravar áudios com as informações indicadas no protocolo e 

enviar para o aplicativo de mensagens do pesquisador. Essa opção foi escolhida para facilitar 

a coleta de dados, visto a dinamicidade das informações.  

 

A2.5 – Realizar atividade de planejamento do método. A atividade de planejamento do 

método refere-se à primeira etapa do Teste de Conceito.  

 

A2.6 – Observar os grupos e gravar áudio.  As atividades de observação dos grupos e 

gravação dos áudios foram realizadas pelos observadores e aconteceram em conjunto com a 

atividade A2.5.  

 

A2.7 – Realizar atividade de teste com os usuários. A atividade de teste com os 

usuários refere-se à segunda etapa do método Teste de Conceito. A atividade é realizada 
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após o preenchimento do quadro com as informações sobre os testes a serem realizados com 

os usuários. 

 

A2.8 – Observar os grupos e gravar áudios. As atividades de observação dos grupos 

e gravação dos áudios foram realizadas pelos observadores e aconteceram em conjunto com 

a atividade A2.7.  

 

3.3 Fase III: Análise dos dados 

A terceira e última fase tem como objetivo o tratamento, codificação e análise dos 

dados obtidos. Miles, Huberman e Saldaña (2014) definem a relação de códigos e codificação 

para a análise de dados. Para os autores, códigos são nomes atribuídos a um significado 

simbólico das informações descritivas. Codificação é a análise e interpretação dos 

significados dos dados. Uma boa prática antes da análise e interpretação dos dados é o 

tratamento dos dados retirados diretamente do campo de pesquisa (Miles, Huberman, 

Saldaña, 2014).  

Para realizar o tratamento (A3.1, A3.2 e A3.3), análise dos dados (A3.4 e A3.5) e 

refinamento do método (A3.6 e A3.7) utilizou-se o software MAXQDA. Foram realizados dois 

ciclos de codificação. O primeiro ciclo baseou-se no protocolo de análise dos dados [Apêndice 

4], focado em definir os códigos que representam o objetivo da pesquisa. O primeiro ciclo 

resultou em 6 códigos, conforme Figura 10.  

 

Figura 10 - Codificação do primeiro ciclo 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

O segundo ciclo de codificação aconteceu após a inserção das três fontes de dados 

obtidas com a aplicação do método Teste de Conceito. A medida em que as fontes de dados 

foram analisadas, novos códigos foram inseridos as categorias definidas no primeiro ciclo.  
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Figura 11 - Codificação do segundo ciclo  

Fonte: elaborado pelo autor 

Os dados dos códigos “Apoio aos desenvolvedores” e “UCD” do primeiro ciclo se 

uniram aos dados sobre a dimensão eficácia do método no código “Vantagem”. Essa junção 

aconteceu pelo fato das definições sobre os códigos serem semelhantes ao objetivo do 

método e não haver a marcação de um mesmo dado em dois códigos distintos. 

Os dois ciclos de análise dos dados basearam-se nos objetivos da pesquisa, da qual 

corresponde as duas dimensões de análise das Figuras 10 e 11: Eficácia do método e 

Benefícios do método. O primeiro ciclo de codificação, portanto foi elaborado para extrair os 

dados condizentes com os objetivos da pesquisa e correspondem aos seis códigos, conforme 

Figura 12 abaixo. Os códigos do primeiro ciclo foram definidos antes da análise dos dados no 

software MAXQda. 

Figura 12 – Inserção dos códigos e ciclos 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Miles, Huberman e Saldaña (2014) definem que essa estratégia de codificação é 

denominada de codificação fechada. Nessa estratégia, os dados são extraídos de um 

conjunto de dados estabelecidos previamente.  

Durante a análise dos dados, foi realizado o segundo ciclo de codificação. Nesse ciclo, 

foram inseridos quatro novos códigos definidos conforme identificação de informações 
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relevantes para compor o estudo. Assim que identificado, o novo código do segundo ciclo é 

nomeado e padronizado.  

 

A3.1 – Transcrever os áudios dos observadores. Os áudios gravados pelos 

observadores nas duas etapas do método representam uma fonte de dados para atingir os 

objetivos da pesquisa. Todos os áudios gravados foram transcritos com o auxílio do software 

MAXQDA. A transformação do áudio em texto requer processamento dos dados para refinar 

as gravações feitas diretamente no momento da aplicação do método (Ridder et al., 2014). O 

processamento permitiu a retirada de frases incompletas, declarações errôneas e dados que 

não condizem com o protocolo apresentado aos observadores.  

 

A3.2 – Coletar relatórios dos grupos. Outra fonte de dados da pesquisa foram os 

relatórios realizados pelos grupos após o envolvimento dos usuários. Os grupos foram 

orientados a elaborar o relatório seguindo um modelo, disponível no Apêndice 6.  

 

A3.3 – Coletar dados preenchidos do método. Os quadros do método preenchidos 

pelos grupos também serviram como análise dos dados. Os dados foram tratados por meio 

de fotos dos quadros (Figura 13), as quais foram inseridas no software de análise qualitativa.  

 

Figura 13 - Resultado dos quadros do método  

 

Fonte: elaborado pelo autor  

 

A3.4 – Codificar benefícios atingidos. A análise dos benefícios da aplicação do método 

seguiu uma estrutura de códigos. O Quadro 4 compreende a estrutura de códigos para 

analisar as fontes de dados no primeiro ciclo de codificação. Essa estrutura foi elaborada pelo 

autor para padronizar a seleção dos resultados nas fontes de dados e contém: a definição das 

características próprias dos códigos e os valores associados a eles.  
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Quadro 4 - Definição dos códigos dos benefícios atingidos 

 
Definição do código 

B
e

n
e

fí
c
io

s
 d

a
 p

ro
to

ti
p
a

g
e

m
            Direcionar projeto 

Descrição: Selecionar falas, expressões e reações em que a 
equipe de desenvolvedores foram auxiliadas na tomada de 
decisão (manutenção ou descarte) sobre de funções do 
protótipo que se adequam às necessidades dos usuários. 
Valores associados: comentários, pensamentos, expressões ou 
ações sobre atributos do protótipo ou perfil do usuário. 

           Refinar projeto 

Descrição: Selecionar falas, expressões e reações sobre 
correção de erros e informações do protótipo e que foram 
aperfeiçoadas com o envolvimento do usuários. 
Valores associados: comentários, pensamentos, expressões ou 
ações sobre atributos do protótipo ou perfil do usuário. 

           Gerar conhecimento 

Descrição: Selecionar falas, expressões e reações sobre 
obtenção de novas informações sobre o protótipo que 
aumentaram o conjunto de dados já existente. 
Valores associados: comentários, pensamentos, expressões ou 
ações sobre atributos do protótipo ou perfil do usuário. 

 
 

 Apoio ao grupo de desenvolvedores 

Descrição: Selecionar falas, expressões e reações que o uso 
do método Teste de Conceito proporcionou vantagens aos 
grupos e, consequentemente, ao projeto do produto.  
Valores associados: comentários, pensamentos, expressões ou 
ações sobre atributos do método Teste de Conceito (guia, 
quadro ou testes). 

 

Apoio ao processo de UCD 

Descrição: Selecionar falas, expressões e reações que o 
método contribuiu para uma ou mais fases do processo de 
UCD. 
Valores associados: comentários, pensamentos, expressões ou 
ações sobre atributos do método Teste de Conceito (guia, 
quadro ou testes). 

Fonte: elaborado pelo autor  

 

O código relacionado aos benefícios da prototipagem foi divididos em outros três 

subcódigos: direcionar projeto, refinar projeto e gerar conhecimento. Esses subcódigos 

correspondem aos benefícios da prototipagem destacado por Santos (2019) na primeira etapa 

do framework de prototipagem. 

 

A3.5 – Codificar desafios das equipes. Os desafios da equipe, assim como a atividade 

A3.4, também seguiu uma estrutura de códigos estabelecida no primeiro ciclo de codificação. 

O Quadro 5 contém informações sobre essa estrutura. Os códigos dessa atividade da 

pesquisa ajudaram na identificação de melhorias para o método Teste de Conceito. 
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Quadro 5 - Definição dos códigos da eficácia do método 

Nome do código Definição do código 

Ajustes 

Descrição: Selecionar falas, expressões e reações que os grupos 
utilizaram os elementos (guia e quadro) do método Teste de Conceito de 
forma diferente ou sugeriram adaptações.  
Valores associados: comentários, pensamentos, expressões ou ações 
sobre atributos do método Teste de Conceito (guia, quadro ou testes). 

Dificuldades 

Descrição: Selecionar falas, expressões e reações que os grupos 
demonstraram dificuldade ou não utilizaram os elementos (guia e quadro) 
do método Teste de Conceito.  
Valores associados: comentários, pensamentos, expressões ou ações 
sobre atributos do método Teste de Conceito (guia, quadro ou testes). 

Eficácia 

Descrição: Selecionar falas, expressões e reações que os elementos 
(guia e quadro) do método Teste de Conceito foram usados corretamente 
e o objetivo geral do método foi alcançado.  
Valores associados: comentários, pensamentos, expressões ou ações 
sobre atributos do método Teste de Conceito (guia, quadro ou testes). 

Fonte: elaborado pelo autor  

 

A3.6 – Realizar melhorias estruturais. Os códigos “Ajustes” e “Dificuldades”, 

provenientes do Quadro 5, proporcionaram dados para realizar pequenas modificações no 

guia e no quadro do método Teste de Conceito. As modificações foram baseadas na análise 

qualitativa das fontes da pesquisa. A atividade tem como resultado uma nova versão do 

método. 

 

A3.7 – Desenvolver contribuição do método.  A análise qualitativa dos códigos 

proporcionou identificar resultados teóricos e empíricos da aplicação do método e serão 

discutidos nessa fase. 
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4 RESULTADOS  

Esse capítulo retrata os resultados da pesquisa. Inicialmente, é definido o Teste de 

Conceito aplicado aos grupos de estudantes após as considerações de alteração do método 

sugeridas por Campese (2019). A parte inicial inclui os três elementos fundamentais para o 

preenchimento do método. A seguir, são demonstradas a preparação para o método e as 

duas fases do método, planejamento e teste com usuários.  

4.1 Teste de Conceito modificado aplicado aos estudantes de engenharia 

A primeira versão do método foi utilizada por Campese (2019) em um workshop de 

usabilidade de produtos eletro médicos. Os resultados da primeira aplicação do método 

sugeriram modificações que impactam a definição de funções de produtos ou protótipos e o 

quadro do método, titulado de template por Campese (2019). 

Uma das dificuldades apontadas após o workshop de usabilidade foi a inserção de 

informações no quadro do método. Os resultados iniciais da aplicação do método sugeriram 

que os grupos de desenvolvedores acharam o preenchimento do quadro confuso, tanto em 

relação as funções de protótipos quanto aos testes. O leiaute quadro do método, portanto, foi 

alterado a fim de simplificar o preenchimento e organização das informações dos testes e 

funções (Figura 14). 

Figura 14 - Alteração do quadro do método 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

A Figura 14 possui o quadro utilizado por Campese (2019) durante o workshop em sua 

primeira versão (à esquerda da figura). O quadro reformulado (à direita da figura) representa 

o quadro do método aplicado no case research desta pesquisa. O quadro possui linhas e 

colunas para a inserção das notas adesivas. Cada linha corresponde as informações de uma 
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função do protótipo ou produto. A primeira linha corresponde as informações que devem ser 

preenchidas em cada coluna do quadro.  

Outro item modificado na primeira versão do Teste de Conceito foi a definição de 

funções ou elementos de produto. Durante a aplicação do método no workshop, os 

participantes tiveram dificuldades em definir o que seriam as funções ou elementos de produto 

para realizar os testes. Por essa razão, no guia do método foi acrescentada uma definição de 

função de protótipo e um exemplo ilustrativo (Figura 15). 

 

Figura 15 - Indicação das modificações no guia do teste  

 

Fonte: elaborado pelo autor 

  

As alterações do guia estão indicadas em vermelho na Figura 15. A definição de função 

de protótipo foi baseada na literatura disponível no item 4.1.1. O exemplo do Teste de 

Conceito na Figura15 e no Apêndice 1 é o desenvolvimento de uma nova algema. O exemplo 

acima indica apenas uma funcionalidade representada pela nota adesiva amarela, a 

“fechadura da algema”. No caso de estudo desta pesquisa, os grupos de estudantes de 

engenharia utilizaram três ou quatro funções em seus testes. O exemplo da Figura15 também 

indica o uso de todos os três testes: livre, guiado e entrevista. A opção pelo uso de cada teste 

depende do objetivo de cada projeto. 
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4.2 Preparação para aplicação do método Teste de Conceito 

Antes da aplicação do método, as necessidades dos usuários foram levantadas nas 

semanas anteriores seguindo métodos sugeridos e acompanhados pela professora da 

disciplina (Figura 16). As ideias de solução foram criadas seguindo a abordagem de UCD, 

apresentado no item 2.1, durante as seis primeiras semanas da disciplina.  

 

Figura 16 - Cronograma das entregas da disciplina 

 

Fonte: elaborado pelo autor  

 

Durante a Semana 9, os grupos apresentaram as ideias de solução para um time de 

especialistas em um gate (Figura 17). Esse time foi composto por três empreendedores da 

cidade de São Carlos com expertise em criação de espaços públicos sustentáveis, incluindo 

a utilização de lixeiras; dois pós-graduandos que também eram os monitores da disciplina e a 

professora. O objetivo do gate foi avaliar as ideias de solução dos grupos e escolher aquelas 

ideias mais promissoras.  

 

Figura 17 - Apresentação do gate 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O informa os objetivos e as entregas práticas (EP) realizadas pelos grupos nas etapas 

anteriores à aplicação do Teste de Conceito. Os grupos desenvolveram protótipos iniciais das 
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ideias de solução obtidas ao longo da disciplina. Foram desenvolvidos protótipos virtuais e 

protótipos físicos de baixa fidelidade. As fotos dos protótipos, os nomes das funções e as 

necessidades das quais foram levantadas pelos grupos de desenvolvedores no início da 

disciplina estão no Apêndice 3. 

A EP05 refere-se ao relatório do resultado das ideias de solução após o envolvimento 

dos usuários. Para a realização dessa atividade, foi sugerido um modelo de preenchimento 

do relatório [Apêndice 6]. Esse modelo contém todas as informações sobre o desenvolvimento 

do projeto ao longo da disciplina como: 

(1) Usuários: os métodos de observação e questionário geraram dados sobre o perfil 

dos usuários alvo, opiniões, quantidade de usuários consultados e o local de 

aplicação do método; 

(2) Necessidades: quais necessidades foram identificadas e qual é a prioridade 

dessa necessidade para compor o produto; 

(3) Conceitos: quais aspectos do produto estão relacionados com as necessidades, 

características do produto; 

(4) Solução: quais aspectos do produto farão parte do protótipo. 

(5) Teste com usuários: como aconteceu o teste, quais foram as reações dos 

usuários das soluções apresentadas e qual foi a análise do grupo após o teste 

com usuários.  

Os grupos também informam neste relatório como ficarão os protótipos após as 

melhorias identificadas mediante a aplicação do Teste de Conceito. O teste de conceito foi 

aplicado entre a 15ª e a 18ª semana. 

4.3 Elementos do método Teste de Conceito modificado 

Um objetivo importante para a pesquisa foi o entendimento correto do método para 

os grupos. Alguns resultados intermediários, portanto, visam a definição de elementos 

essenciais para esse entendimento. Os elementos função do protótipo, teste e atividade foram 

definidos com base na literatura. Este item também apresenta os resultados das funções de 

protótipos dos grupos. 

4.3.1 Função do protótipo 

Os nomes das funções de protótipos determinadas pelos grupos são demonstrados 

na Quadro 6. As características do protótipo ou função do protótipo a serem testadas com os 

usuários foram definidas pelos grupos a partir da elicitação das necessidades dos usuários 

durante a disciplina de Ergonomia do Trabalho. Os grupos aplicaram métodos (como 

questionários, entrevistas e observações) que resultaram em uma lista de necessidades dos 

usuários importantes para o desenvolvimento do produto. 
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Quadro 6 - Funções dos protótipos definidas pelos grupos 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7 Grupo 8 

Gaveta Ralo 
Funcionalida
de do cesto 

Tampa lateral 
Mecanismo 
da lixeira 

Mecanismo de 
abertura frontal 

Interesse do 
usuário 

Gaveta 

Corpo da lixeira 
Identificação do 
compartimento 

dos copos 

Abertura do 
descarte 

Funcionalidade 
dos 

compartimentos 
Cor da lixeira 

Rotacionamento 
da lixeira 

Uso do 
mecanismo 

Descarte do lixo 

Mecanismo de 
separação 

liquido e sólido 

Sistema de 
descarte 

Clareza do 
protótipo 

Limpeza 
Tipo de 
lixeira 

Altura da lixeira 
Retirada do 

lixo 
Legenda/Imagem 

  
Tanque dos 

líquidos 
          Trava inferior 

Fonte: elaborado pelo autor  

Cada grupo definiu uma lista de necessidades. A transcrição das necessidades dos 

usuários em ideias para a função do protótipo foi realizada por meio de reuniões e discussões 

em grupo. A relação das necessidades dos usuários e qual função do protótipo atende à essa 

necessidade é apresentada na Quadro 7. 
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Quadro 7 - Relação das especificações das necessidades e funções do protótipo 

 
ESPECIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES FUNÇÃO DO PROTÓTIPO 

Grupo 1 

 
1.1 1.2 1.3 

Maior praticidade para retirar lixo       

Evitar acúmulo de líquidos       

Maior clareza na separação do lixo       
     

Grupo 2 

  2.1 2.2 2.3 2.4 

Melhor sinalização         

Maior clareza na separação do lixo         

Maior praticidade para retirar lixo         

Mais conscientização no descarte         

Mau cheiro das lixeiras         
      

Grupo 3 

  3.1 3.2 3.3 

Maior clareza na separação do lixo       

Melhor sinalização       

Maior praticidade para retirar lixo       

Volume maior       
     

Grupo 4 

  4.1 4.2 4.3 

Melhor sinalização       

Mais conscientização no descarte       

Diferentes compartimentos       

Maior praticidade para retirar lixo       
     

Grupo 5 

  5.1 5.2 5.3 

Melhor sinalização       

Maior clareza na separação do lixo       

Maior praticidade para retirar lixo       

Mais conscientização no descarte       
     

Grupo 6 

  6.1 6.2 6.3 

Lixeiras mais altas        
Facilidade no uso do carrinho de lixo       

     

Grupo 7 

  7.1 7.2 7.3 

Mais conscientização no descarte        
Evitar contato com a lixeira p/ descarte       

  

Melhor sinalização       

Maior praticidade para retirar lixo       
     

Grupo 8 

  8.1 8.2 8.3 8.4 

Maior praticidade para retirar lixo         

Melhor sinalização         

Mais conscientização no descarte         

Diferentes compartimentos         

Fonte: elaborado pelo autor  

Os pontos hachurados no Quadro 6 relacionam qual função do protótipo compreende 

a necessidade do usuário identificada na primeira etapa do projeto (relatório EP1, da Figura 

16). Não foi observado um padrão nessa relação. Há especificação da necessidade 

representada por apenas uma função (assim como no caso do Grupo 3), entretanto, também 

existe uma especificação retratada por duas ou mais funções - como acontece no Grupo 1.  

4.4 Aplicação do método Teste de Conceito modificado 

4.4.1 Fase de planejamento do método Teste de Conceito modificado 

A atividade de planejamento do método aconteceu no dia 18 de novembro de 2019. 

Os grupos receberam o guia para preenchimento do método e o quadro. Além dos itens que 
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compõem o método, os grupos utilizaram nessa etapa: notas adesivas coloridas (post it), 

canetas, pincéis e o protótipo (físico e virtual).  

O método foi apresentado para os grupos utilizando o software Microsoft PowerPoint 

em uma projeção e foi apresentado de forma simultânea para todos os integrantes dos grupos 

que participaram da pesquisa. Houve ênfase na explicação sobre função de protótipo. Isso 

aconteceu para garantir que todas as necessidades levantadas pelos grupos pudessem ser 

testadas em forma de função por meio do método. 

Após a apresentação das etapas do método, os grupos receberam um modelo 

[Apêndice 6] para a criação do relatório do teste com os usuários. O modelo do relatório serviu 

para os grupos informarem os resultados obtidos após a utilização do método de forma 

homogênea. Após o treinamento recebido os grupos realizaram a leitura do guia e 

preenchimento do quadro. O grupo que demandou maior tempo para essa atividade demorou 

52 minutos. 

Figura 18 - Atividade de planejamento do teste 

Fonte: elaborado pelo autor  

Os observadores fizeram parte dessa etapa do método. Ao observar um dado 

condizente com o protocolo recebido, os observadores foram responsáveis por gravar áudios 

e enviar para o pesquisador. A relação da quantidade de áudio e por grupo é demonstrada no 

Quadro 8. 

Quadro 8 - Quantidade de áudios na primeira etapa 

Grupo 
Quantidade de áudios 

enviados 
Grupo 1 14 áudios 

Grupo 2 19 áudios 

Grupo 3 17 áudios 

Grupo 4 22 áudios 

Grupo 5 21 áudios 

Grupo 6 8 áudios 

Grupo 7 27 áudios 

Grupo 8 26 áudios 

Fonte: elaborado pelo autor  
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Além dos áudios dos observadores, os quadros preenchidos dos oito grupos foram 

coletados após a primeira etapa.  

4.4.2 Fase de teste com usuários do método Teste de Conceito modificado 

A fase de teste com usuários representa a segunda etapa do método Teste de 

Conceito. Essa fase aconteceu uma semana após a atividade de planejamento no dia 25 de 

novembro de 2019 no Espaço Primavera da Escolha de Engenharia de São Carlos da 

Universidade de São Paulo. O teste aconteceu no período das 14h30 às 17h30.  

Os grupos foram separados em stands contendo: protótipo, quadro do método 

preenchido na primeira fase, papel para anotação e caneta. Todos os grupos também 

utilizaram notebooks para auxiliar o registro das reações e comentários dos usuários sobre o 

protótipo. A forma de registro das informações dos usuários foi livremente estabelecida por 

cada grupo. 

 

Figura 19 - Teste de protótipos com usuários 

 

Fonte: elaborado pelo autor  

Foram envolvidos diferentes tipos de usuários para o teste de protótipos. Por meio de 

contato via telefone, foram recrutados 18 trabalhadores que realizam a limpeza e manutenção 

do campus da universidade. Os demais 46 usuários foram estudantes da universidade, 

professores e pessoas que passavam pelo campus e aceitaram realizar os testes. Houve 

divulgação em redes sociais e canais de comunicação da faculdade sobre o recrutamento de 

usuários para a atividade de teste de protótipos. A quantidade de usuários envolvida por grupo 

é demonstrada no Quadro 9. 
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Quadro 9 - Quantidade de usuários envolvidos por grupo 

Grupo Quantidade de 

usuários 

 Grupo Quantidade de 

usuários 

Grupo 1 25 usuários  Grupo 5 38 usuários 

Grupo 2 38 usuários  Grupo 6 22 usuários 

Grupo 3 47 usuários  Grupo 7 25 usuários 

Grupo 4 45 usuários  Grupo 8 33 usuários 

Fonte: elaborado pelo autor  

 

Os observadores também atuaram na segunda etapa. Ao observar um dado 

condizente com o protocolo, os observadores foram responsáveis por gravar áudios e enviar 

(por meio do aplicativo de mensagens) para o pesquisador. A relação da quantidade de áudio 

e por grupo é demonstrada no Quadro 10. 

 

Quadro 10 - Quantidade de áudios na segunda etapa 

Grupo Quantidade de áudio enviado 

Grupo 1 6 áudios 

Grupo 2 11 áudios 

Grupo 3 29 áudios 

Grupo 4 16 áudios 

Grupo 5 23 áudios 

Grupo 6 44 áudios 

Grupo 7 22 áudios 

Grupo 8 22 áudios 

Fonte: elaborado pelo autor  

Os dados dos áudios dos observadores e os quadros do método Teste de Conceito 

preenchidos pelos grupos na primeira fase foram coletados para serem tratados e analisados. 

Após a fase de teste com usuários, os grupos realizaram o preenchimento do relatório EP05. 

Os três dados foram tratados e serviram para as discussões dos resultados dessa pesquisa.  
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5 DISCUSSÃO 

Nessa seção são expostas as discussões do resultado da pesquisa. Primeiramente, 

são apresentadas as contribuições que os grupos obtiveram ao utilizar o método. Essas 

contribuições permeiam a utilização do método para a prototipagem e para o processo de 

aprendizagem dos estudantes de engenharia. Então, são discutidas as avaliações e as 

modificações sugeridas pelos grupos e pelos observadores. E, por fim, é apresentado o 

método Teste de Conceito após as sugestões de melhoria fornecidas pelos grupos de 

estudantes de engenharia. 

5.1 Contribuições do uso do Teste de Conceito para envolver usuários com 

protótipos 

As contribuições são os resultados favoráveis que o uso do método Teste de Conceito 

proporcionou aos grupos e, consequentemente, ao projeto do produto. Nesse item serão 

discutidos os resultados do uso do método para: (1) os benefícios da prototipagem definidos 

por Santos (2019); (2) apoiar o processo de UCD; (3) guiar o processo de prototipagem; (4) 

processo de aprendizagem dos estudantes de engenharia e; (5) discutir as funções do 

protótipo. 

Conforme descrito no item 3.3 da metodologia, as contribuições do uso do teste foram 

analisadas por meio dos códigos. As incidências desses dados foram extraídas dos códigos: 

Vantagem, Necessidades dos usuários, Funções, Conceito testado e Benefícios da 

prototipagem, conforme Figura 20. 

Figura 20 – Ocorrência dos dados sobre contribuições do método 

Fonte: elaborado pelo autor 

Os números entre parênteses correspondem a quais resultados foram possíveis obter 

por código. Os códigos “Vantagem”, “Conceito testado” e “Benefícios da prototipagem” 

forneceram mais de um resultado. 
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5.1.1 Benefícios da prototipagem propostos por Santos (2019) 

A utilização de protótipos propiciou aos 8 grupos estudados atingir os três benefícios 

da prototipagem sugeridos por Santos (2019): geração de conhecimento, direcionamento e 

refinamento do projeto. De acordo com Santos (2019), os benefícios da prototipagem são 

reconhecidos durante o envolvimento de usuários com protótipos, em que há exploração de 

novas discussões, testes e revisões do projeto. No caso do projeto de desenvolvimento da 

lixeira, a primeira etapa da aplicação do Teste de Conceito possibilitou identificar 

características dos protótipos a serem aperfeiçoadas, sem o envolvimento prévio dos 

usuários. 

A análise dos dados aconteceu por intermédio dos áudios dos observadores e o 

relatório EP05. Os benefícios foram observados durante a execução da primeira etapa, a qual 

representa o planejamento do Teste de Conceito, e da segunda etapa, executada durante a 

interação dos usuários com o protótipo. O Quadro 10 informa a quantidade de funções 

testadas e onde houve o benefício.  

 

Quadro 11 - Ocorrência dos benefícios da prototipagem 

Etapa 1 - Planejamento Etapa 2 - Execução 

Direcionar 
projeto 

Refinar 
projeto 

Gerar 
conhecimento 

Direcionar 
projeto 

Refinar 
projeto 

Gerar 
conhecimento 

Grupo 1 N/B + N/B ++ ++ ++ 

Grupo 2 N/B N/B N/B ++ ++ ++ 

Grupo 3 N/B + N/B + ++ + 

Grupo 4 N/B + N/B ++ ++ ++ 

Grupo 5 N/B + N/B +++ + + 

Grupo 6 N/B N/B N/B ++ +++ +++ 

Grupo 7 N/B + N/B ++ +++ +++ 

Grupo 8 N/B ++ N/B +++ ++ +++ 

 
Legenda N/B = não houve benefício 

 

  
+ = o benefício foi constatado em uma função 

 

  
++ = o benefício foi constatado em duas funções 

 

  
+++ = o benefício foi constatado em três ou mais funções 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

O símbolo “+” do Quadro 11 acima demonstra a quantidade de funções em que cada 

benefício da prototipagem, separados por grupo. A maneira a qual os benefícios da 

prototipagem são identificados em cada grupo é descrita a seguir. As funções dos protótipos 

testadas e as decisões dos grupos acerca do resultado do envolvimento também são 

apresentadas.  
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5.1.1.1 Direcionamento do projeto 

O benefício direcionamento do projeto ocorreu na segunda fase da aplicação do 

Teste de Conceito. Após o envolvimento dos usuários, os grupos tomaram decisões ao 

explorar os testes de protótipos a fim de alinhar as necessidades dos usuários com o objetivo 

do projeto. As decisões adotadas consistem na manutenção ou descarte das funções do 

protótipo. 

 

Grupo 1 

O teste com protótipos proporcionou o direcionamento do projeto do Grupo 1 ao 

analisar as funções gaveta e mecanismo de separação do liquido. O teste das funções apurou 

se o sistema (gaveta juntamente com o mecanismo) facilita a higienização das lixeiras. O 

grupo optou pela manutenção dessas funções do protótipo após verificar a boa funcionalidade 

e o interesse do usuário. 

O mecanismo de separação de líquidos consiste em uma grade posicionada acima 

da gaveta, no interior da lixeira. O intuito desse mecanismo é sustentar o saco de lixo e separar 

os resíduos líquidos e sólidos, caso aconteça vazamentos pelo saco. Depois do envolvimento, 

o grupo percebeu que o mecanismo deve fazer parte do projeto e optou por mantê-lo. 

Em relação à gaveta, essa função consiste em um sistema de armazenamento de 

resíduos líquidos com o propósito de facilitar a limpeza da lixeira. Diminuir o contato dos 

usuários com o lixo e separar resíduos sólidos e líquidos são indícios que o grupo considera 

para simplificar a limpeza. Após a interação, o usuário identificou que a gaveta poderia ficar 

muito pesada dependendo da quantidade de líquido que ela armazena. Mesmo diante desse 

problema, o grupo compreendeu a viabilidade da função para facilitar a higienização da lixeira. 

 

Grupo 2 

O Grupo 2 direcionou o projeto a partir do teste de duas funções: o ralo e o sistema 

de descarte. O grupo descobriu se a utilização de um separador de resíduos líquidos dos 

sólidos torna a lixeira mais higiênica e se a identificação do descarte auxilia o descarte correto 

dos resíduos.  

A função ralo representa um mecanismo que separa resíduos líquidos e sólidos. O 

intuito é que, ao descartar copos com restos de líquidos, os usuários despejem o líquido no 

mecanismo e, posteriormente, descartem o copo em outro compartimento. O grupo identificou 

que o mecanismo atende a necessidade dos usuários e o manteve no projeto. 

Sistema de descarte é um compartimento de resíduos que complementa a função 

ralo. Esse compartimento consiste em tubos plásticos em que os copos descartados ficam 
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armazenados e empilhados. A disposição dos copos para retirada foi considerada prática e 

higiênica pelos usuários. Após o envolvimento do usuário, o grupo decidiu manter a função 

no projeto e realizar modificações que auxiliem na identificação do tipo de resíduo a ser 

descartado. 

 

Grupo 3 

No experimento do Grupo 3, a prototipagem causou o direcionamento do projeto 

mediante teste da função abertura do descarte. O grupo investigou se o tamanho do local para 

descartar os resíduos é adequado para os usuários. Foram observados alguns erros no 

descarte. O grupo associou as falhas à identificação por escrito contida no protótipo. As 

alterações para reparar o erro impactaram outra função (clareza do protótipo) e o grupo 

avaliou que a abertura do descarte é compatível com os objetivos do projeto. 

 

Grupo 4 

Tampa lateral e funcionalidade dos compartimentos foram as funções do protótipo 

testado pelo Grupo 4. Ao testar essas funções, o grupo planejou identificar se os resíduos 

foram descartados de maneira adequada nos diferentes compartimentos e se o protótipo 

favorece a atividade de limpeza. O teste da tampa lateral foi a única função rejeitada após o 

envolvimento do usuário dentre todas as funções dos grupos que participaram da pesquisa.  

O Grupo 4 identificou, durante o teste da função tampa lateral, que os usuários 

demonstraram muita dificuldade em realizar as atividades de remoção e encaixe da tampa. O 

grupo, então, removeu a função do escopo do protótipo e propôs uma nova tampa, seguindo 

sugestões dos usuários. 

A funcionalidade dos compartimentos testou as cores, tamanho e capacidade das 

repartições do protótipo. O teste de protótipos demonstrou que a transparência do 

compartimento ajuda o usuário a diferenciar as repartições do resíduo orgânico (a qual possui 

a cor preta) em relação à repartição do resíduo reciclável (a qual é transparente). Os usuários 

julgaram que o tamanho e capacidade da lixeira são compatíveis com as lixeiras tradicionais. 

O grupo, portanto, decidiu manter a função no projeto. 

 

Grupo 5 

O Grupo 5 testou três funções do protótipo que resultou no direcionamento do projeto: 

mecanismo da lixeira, cor da lixeira e tipo da lixeira. O grupo analisou se o mecanismo auxilia 

as atividades de limpeza, se a transparência e a cor preta remetem a diferentes tipos de 

compartimentos e se o projeto é viável para ser usado em praças públicas. 
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A primeira função, mecanismo da lixeira, consiste em uma alavanca, posicionada na 

lateral do compartimento que armazena os resíduos. O grupo considera que o movimento de 

rotação do compartimento facilita a remoção de resíduos. Essa alavanca, portanto, visa 

auxiliar o usuário a realizar esse movimento. As reações dos usuários demonstraram que a 

função é benéfica para a atividade de limpeza do protótipo e confirmaram a utilização da 

alavanca no projeto. 

O intuito de testar a função cor da lixeira foi conferir se os usuários remetem o 

compartimento de cor preta a um local para descartar resíduos orgânicos e o compartimento 

transparente para descarte de resíduos recicláveis. Após a realização dos testes, o grupo 

identificou que os usuários aprovam o sistema de cores. O grupo, portanto, optou por manter 

a função no projeto. 

A função tipo de lixeira foi testada através de um protótipo virtual. Nesse protótipo, o 

grupo apresentou aos usuários o projeto final da lixeira, com formatos e cores da base de 

sustentação que não estavam presentes no protótipo físico. Os usuários demonstraram 

preferência pelo protótipo virtual em comparação ao formato atual das lixeiras localizadas em 

praças públicas. O grupo, então, decidiu permanecer com as características do protótipo 

virtual no projeto. 

 

Grupo 6 

O teste das funções mecanismo de abertura frontal e rotação da lixeira resultou no 

direcionamento do projeto do Grupo 6. O grupo observou se a atividade de limpeza do 

protótipo é aperfeiçoada com o uso das funções.  

O mecanismo de abertura frontal foi pensado para facilitar a remoção de resíduos. O 

grupo incluiu no protótipo uma porta localizada na parte de frente da lixeira que possui uma 

trava. Para realizar a limpeza do protótipo, o usuário deve destravar a porta, abri-la e remover 

os resíduos. O grupo identificou que o mecanismo foi validado pelos usuários e deve fazer 

parte do projeto, entretanto, necessita modificações. 

Rotação da lixeira foi elaborada para que o usuário consiga girar a lixeira com o uso 

de uma alavanca. Segundo o grupo, ao retirar os resíduos, o movimento de rotação permite 

que o usuário realize a atividade com maior conforto e facilita a identificação dos resíduos 

dentro do protótipo. O grupo observou que a função auxilia a limpeza e deve prosseguir no 

projeto, porém, precisa de alterações para adequar melhor às necessidades dos usuários.  

 

Grupo 7  
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Interesse do usuário e uso do mecanismo foram as duas funções testadas pelo Grupo 

7 que propiciaram o direcionamento do projeto. O projeto do grupo envolve o uso de um 

amassador de latas como item principal da lixeira. O teste das funções, portanto, estuda a 

propensão do usuário a utilizar esse tipo de mecanismo para descartar os resíduos. 

O teste da função interesse do usuário avaliou a atratividade em utilizar um tipo de 

lixeira inovadora, que requer maior interação do usuário com o produto. O grupo reconheceu 

que houve resistência dos usuários para utilizar o protótipo. O grupo, portanto, propôs alterar 

o local em que a lixeira estaria localizada e adicionar um sistema de recompensa para 

despertar maior interesse do usuário. A função foi mantida no projeto com alterações. 

A função uso do mecanismo abrange a atividade de descarte e utilização da alavanca 

para amassar o resíduo. O grupo identificou que a identificação do resíduo a ser descartados 

no amassador de latas, a posição correta de descarte e todo funcionamento do mecanismo 

estavam adequados às necessidades dos usuários. Por isso, decidiram manter o mecanismo. 

As alterações ocorreram para transmitir maior conforto ao manusear a alavanca. 

 

Grupo 8 

O teste de três funções do protótipo do Grupo 8 resultou no direcionamento do 

projeto: gaveta, legenda/imagem e trava inferior. As funções gaveta e legenda/imagem foram 

testadas utilizando o protótipo físico. O teste dessas funções verifica o uso de uma gaveta 

para o armazenamento do lixo e como melhorar o reconhecimento da gaveta. A função trava 

inferior foi testada por um protótipo virtual. O grupo avaliou a adoção dessa última função para 

facilitar a remoção dos resíduos ao limpar a lixeira. 

O teste da função gaveta investigou a utilização de um compartimento móvel (similar 

a uma gaveta) com abertura na parte lateral do protótipo. O grupo observou que os usuários 

consideraram que o uso desse compartimento resulta em melhorias no projeto, porém, 

tiveram dificuldade em localizá-lo. O grupo decidiu continuar utilizando a gaveta e propôs 

alterações que facilitaria a visualização do compartimento.  

O teste da função legenda/imagem validou qual tipo de identificação (escrita ou em 

forma de figuras) é mais eficaz no auxílio do descarte correto de resíduos. Os usuários 

informaram, em sua maioria, que o uso de imagens e figuras é mais intuitivo e são melhores 

para identificação em relação a mensagens escritas. O grupo, em vista disso, escolheu o uso 

de figuras para informar ao usuário qual tipo de resíduo deve ser descartado em cada 

compartimento do protótipo. 

Trava inferior consiste em um mecanismo posicionado na parte inferior do protótipo. 

A função é utilizada quando o usuário pretende retirar os resíduos do compartimento. Ao 

realizar a tarefa de limpeza, o usuário deve posicionar um coletor à lixeira e destravar o 
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compartimento para que os resíduos caiam no coletor. O uso do mecanismo foi validado e o 

grupo decidiu utilizá-lo no projeto.  

5.1.1.2 Refinamento do projeto 

O preenchimento da primeira etapa do Teste de Conceito permitiu aos grupos 

realizares testes iniciais antes das atividades de envolvimento do usuário. Esses testes 

culminaram no refinamento do projeto mediante a modificação do protótipo proposto. O 

Quadro 12 contém modificações nos protótipos identificadas em 6 dos 8 grupos que 

participaram da pesquisa. 

 

Quadro 12 - Grupos em que ocorreu o refinamento do projeto na primeira etapa 

  Modificação proposta Comentário dos áudios 

Grupo 1 

Diminuição da altura do protótipo. 
O protótipo precisou ser modificado 
para que os usuários consigam 
realizar a tarefa de limpeza na parte 
interna do protótipo 

“Quando estavam ensaiando os testes, observaram que a gaveta 
precisa estar posicionada em determinado lugar em relação à tela. 
Eles perceberam que vão ter que alterar algo no protótipo para que o 
usuário realize a tarefa. Estão pensando em reformar o protótipo de 
acordo com as coisas que conversaram. Então pegaram uma parte 
do protótipo e estão discutindo a altura que deveriam colocar isso pra 
poder testar com os usuários”.  

Grupo 3 

Acréscimo de identificação por 
escrito. O grupo identificou a 
necessidade em adicionar uma 
identificação por escrito aos desenhos 
indicativos do resíduo adequado para 
o protótipo 

“Enquanto discutiam sobre o tipo de teste que está faltando, surgiram 
algumas pequenas mudanças no protótipo que irão fazer, 
principalmente em relação as identificações  ‘descartáveis’ e 
‘garrafas’.”  

Grupo 4 

Diminuição da altura do protótipo. 
O protótipo precisou ser modificado 
para que os usuários consigam 
realizar a tarefa de limpeza na parte 
interna do protótipo 

“Por meio do teste que optaram, observaram que a lixeira (protótipo) 
tenha ficado muito funda. Quando pensaram no teste para limpeza 
da lixeira, identificaram que talvez a lixeira deles seja muito alta e o 
usuário não consiga alcançar o braço no fundo da lixeira para fazer a 
limpeza”  

Grupo 5 

Uso de material transparente. O 
material utilizado na confecção do 
protótipo foi alterado. O grupo optou 
por um material transparente que 
facilitaria a percepção do usuário. 

“Houve grande discussão sobre formas de modificação/adequação 
do protótipo.”  

Grupo 7 

Fixar o protótipo ao realizar o teste. 
O grupo verificou a necessidade em 
fixar o protótipo anexa a uma parede 
para facilitar a execução da tarefa que 
envolve o mecanismo de amassar 
latas. 

“Após entendimento do método, os alunos estão discutindo algumas 
funcionalidades da lixeira e ponderando a mudança do protótipo para 
adequar melhor ao teste. Estão pensando em alterações para 
preparar o protótipo. Mais uma vez, os alunos estão refletindo sobre 
alterações no protótipo para adequar ao teste, afetando o desenho 
do próprio protótipo.”  

Grupo 8 

Acréscimo de identificação e 
alteração na altura do protótipo. O 
grupo optou por adicionar símbolos 
que auxiliam a identificação escrita dos 
resíduos adequados. Também 
alteraram a altura do protótipo para 
facilitar o manuseio por parte do 
usuário. 

“O grupo está discutindo questões antropométricas do protótipo, 
calculando os movimentos que o usuário levaria para jogar o lixo 
fora. O grupo também discute sobre possuir algo escrito nas lixeiras 
para induzir o usuário. Pensaram em inserir símbolos”  

Fonte: elaborado pelo autor  
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As identificações aconteceram com o auxílio de discussões em grupo fomentadas 

pelo preenchimento do quadro do Teste de Conceito. As discussões promoveram a revisão 

das funções dos protótipos e os grupos foram capazes de antecipar e corrigir possíveis erros 

ou dificuldades que aconteceriam na etapa seguinte. Segundo relato dos observadores, as 

mudanças resultaram em melhorias para o projeto, antes da etapa de envolvimento do 

usuário.  

Além do refinamento do projeto durante o preenchimento do quadro do Teste de 

Conceito, o envolvimento do usuário na segunda etapa também permitiu aos grupos a 

proposição de adaptações no projeto. A análise dos áudios dos observadores referentes à 

segunda etapa e da EP5 propiciaram a identificação do refinamento do projeto e foram 

divididas por grupo. 

 

Grupo 1 

O Grupo 1 obteve o refinamento do projeto ao testar as funções gaveta e corpo da 

lixeira. O teste permitiu identificar que os usuários demandam uma lixeira com maior 

mobilidade e que a altura da gaveta deve ser modificada. O grupo propôs a adição de rodas 

na base inferior do protótipo e a utilização de um material mais leve para a gaveta para 

adequar o projeto às necessidades dos usuários.  

A adição de rodas no protótipo também refinou a função corpo da lixeira. O grupo 

identificou que os usuários demandaram uma lixeira mais baixa, a fim de facilitar a limpeza. 

As dimensões do protótipo, portanto, foram reduzidas. O grupo também adotou a inserção de 

uma porta frontal com o objetivo de auxiliar os usuários a retirar os sacos plásticos com os 

resíduos.  

 

Grupo 2 

O Grupo 2 refinou o projeto ao testar as funções identificação do compartimento dos 

copos e tanque dos líquidos. Este grupo alterou a função identificação do compartimento dos 

copos visando melhorar a percepção dos usuários sobre o compartimento de copos. O grupo 

acredita que a melhoria na identificação do compartimento apoia o descarte correto de 

resíduos. A melhoria foi realizada com: (1) a adição de figuras às identificações escritas e (2) 

a alteração do posicionamento destas identificações na parte frontal do protótipo.  

Em relação a função tanque dos líquidos, o grupo identificou a necessidade de 

facilitar a limpeza do tanque. O grupo propôs adicionar um mecanismo para escoar o resíduo 

de líquido ao protótipo. A adição do mecanismo de escoamento elimina a necessidade de 

remoção do tanque ao realizar a retirada de resíduos líquidos. Segundo o grupo, essa 
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alteração evitaria lesões dos usuários ao realizarem a limpeza. O grupo também propôs a 

adição de uma faixa frontal transparente ao protótipo. Essa faixa tem a finalidade de facilitar 

a identificação da quantidade de resíduos líquidos armazenados no tanque. 

 

Grupo 3 

Funcionalidade do cesto e clareza do protótipo foram as funções do Grupo 3 que 

procederam o refinamento do projeto. O grupo verificou se os usuários tiveram dificuldade em 

identificar a porta para retirar o cesto de resíduos. O grupo sugeriu a mudança da cor do 

puxador que abre a porta do cesto. O grupo entende que, diante dessa alteração, o puxador 

seria destacado e facilitaria a identificação e, consequentemente, a retirada do cesto. 

Segundo o grupo, a função clareza do protótipo seria aperfeiçoada com alterações 

na identificação dos resíduos a serem jogados no protótipo. As reações e comentários dos 

usuários sugeriram que diversos tipos de resíduos, dos quais não fazem parte daqueles 

projetados para a lixeira, poderiam ser jogados no protótipo atual. O grupo, portanto, alterou 

os desenhos de identificação a fim de destacar os itens a serem descartados na lixeira 

projetada.  

 

Grupo 4  

As funções que culminaram no refinamento do projeto para o Grupo 4 foram: tampa 

lateral e limpeza. O grupo identificou que os usuários possuíam extrema dificuldade em 

realizar tarefas de retirada e encaixe da tampa lateral do protótipo, diferenciar compartimento 

reciclável e não reciclável e inserir resíduos com dimensões maiores que uma garrafa tipo pet. 

O grupo, portanto, adotou três mudanças que resultaram em um novo formato de tampa: (1) 

tornar o formato da tampa mais horizontal, visando facilitar a passagem de resíduos com maior 

comprimento; (2) dividir os compartimentos da lixeira por cor, pois, dessa maneira, o grupo 

acredita que os usuários têm capacidade de diferenciar resíduos recicláveis e não recicláveis; 

e (3) adicionar puxadores na extremidade inferior da tampa a fim de auxiliar a remoção da 

tampa.  

O teste da função limpeza permitiu identificar que os usuários demandam uma lixeira 

com melhor mobilidade. O grupo, portanto, sugere a adição de rodas nas quatro extremidades 

inferiores do protótipo.  

 

Grupo 5 

O Grupo 5 refinou o projeto durante o teste da função tipo da lixeira. A intenção do 

grupo foi compreender a opinião dos usuários da representação da lixeira em um protótipo 
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virtual. Os usuários demonstraram preferência do protótipo sugerido pelo grupo, apesar de 

informar a necessidade de proteger os compartimentos da entrada de água da chuva. O grupo 

sugeriu a inclusão de uma tampa no projeto.  

 

Grupo 6 

Três funções proporcionaram o refinamento do projeto para o grupo 6: mecanismo 

de abertura frontal, rotação da lixeira e altura da lixeira. O envolvimento do usuário para essas 

funções proporcionou diversas mudanças no protótipo. Para o mecanismo de abertura frontal, 

o grupo sugeriu quatro alterações: (1) inserir um encaixe na base da abertura para a lixeira, 

assim, quando o coletor encostar o carrinho nesse encaixe e empurrar, a lixeira é rotacionada 

com maior facilidade; (2) tampa articulada na abertura onde se descarta o lixo para evitar que 

chova e molhe o lixo; (3) tampa da lixeira com bordas arredondadas e abauladas para facilitar 

o recolhimento de lixo; e (4) diminuir o tamanho da abertura frontal para não cair fora da lixeira 

o lixo no momento da retirada. 

Em relação a rotação da lixeira, os usuários encontraram dificuldades que remetem 

ao peso da lixeira, à limpeza e à movimento de rotação. O grupo realizaria seis modificações 

no protótipo: (1) incluir apoios de rotação centralizados à lixeira, para facilitar o movimento; 

(2) formular uma base inclinada, para evitar que lixo fique preso no fundo da lixeira; (3) utilizar 

canalizadores internos, para ajudar a facilitar o transporte da lixeira para o carrinho; (4) utilizar 

uma base angulada e inclinada da lixeira para evitar que lixo fique preso no fundo; (5) incluir 

uma tampa aonde escorrega o lixo abaulado, como uma canaleta para evitar queda de lixo; e 

(6) incluir uma trava na rotação do lixo para não girar 360°. 

Em relação à altura da lixeira, os usuários informaram que o protótipo é alto. Isso 

dificulta o depósito de resíduos e a utilização de cestos de lixo que auxiliam os catadores. O 

grupo, portanto, indicou a diminuição da altura da lixeira. A alteração na altura do protótipo 

precisa estar compatível com a altura do cesto de apoio que são utilizados pelos catadores. 

 

Grupo 7  

O Grupo 7 testou três funções que ocasionaram o refinamento do projeto: interesse 

do usuário, uso do mecanismo e retirada do lixo. Ao testar o interesse do usuário, o grupo 

constatou que alguns usuários foram resistentes a utilizar o protótipo. O grupo incluiria um 

sistema de recompensas em que o usuário consiga perceber maior valor ao utilizar o produto 

projetado. Outra necessidade identificada foi a disposição das lixeiras em ambientes onde não 

há fluxo intenso de usuários. O grupo sugeriu essa mudança após observar que o tempo gasto 

para descartar o resíduo no protótipo testado é maior do que o tempo gasto para descartá-lo 

em uma lixeira convencional. O grupo acredita que os usuários fariam melhor uso do produto 



80 
 

caso a lixeira esteja posicionada em um ambiente onde usuários possam despender mais 

tempo para descartar o resíduo. 

O refinamento da função uso do mecanismo aconteceu com a mudança do material 

em que foi feito o mecanismo. O grupo propôs a utilização de um material mais leve do que o 

aço. O grupo também acrescentaria uma identificação do local para manusear o mecanismo 

e outra identificação que informasse o tipo de resíduo especifico a ser descartado na lixeira.  

Para melhorar a função retirada do lixo, o grupo adicionaria o uso de sacos plásticos. 

Essa alteração tem a finalidade de facilitar a limpeza do protótipo e evitar o contato dos 

usuários com os resíduos.  

 

Grupo 8 

O Grupo 8 refinou o projeto no teste das funções gaveta e descarte do lixo. Ao testar 

a função gaveta, o grupo identificou que o compartimento que armazena resíduo é parte 

importante do escopo do projeto, entretanto os usuários tiveram dificuldade em perceber esse 

compartimento no protótipo. O grupo, em vista disso, optou por alterar o local do 

compartimento e o posicionar na parte frontal do protótipo.  

Em relação a função descarte do lixo, apesar de grande parte dos usuários ter 

descartado corretamente os resíduos durante o teste, 30% deles acreditam que pode ocorrer 

um descarte incorreto. O grupo também verificou que os usuários consideram que a 

comunicação por meio de imagens favorece a identificação da mensagem a ser transmitida. 

O grupo, consequentemente, utilizaria imagens no protótipo que descrevessem o tipo de 

resíduo adequado para o projeto. 

 

5.1.1.3 Geração de conhecimento 

O processo de prototipagem forneceu novas informações que complementaram o 

conjunto de conhecimentos dos grupos acerca dos usuários e requisitos do produto. Foram 

realizadas descobertas sobre as limitações do protótipo e alternativas de solução alinhadas 

com os objetivos dos projetos. A relação das funções testadas e novas informações obtidas 

estão no Quadro 13. 
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Quadro 13 - Grupos e funções em que ocorreu a geração de conhecimento 

 Função testada Conhecimento gerado 

Resultou em outro benefício? 

 
Refinamento do 

projeto 
Direcionamento do 

projeto 

Grupo 1 Gaveta 
Os usuários demandam uma lixeira mais 
leve que facilite a movimentação 

x x 

  Corpo da lixeira 
Os usuários sugeriram alteração do local 
em que o saco plástico deve ser retirado 

x   

Grupo 2 
Identificação do 
compartimento de copos 

A identificação gerou interpretações 
erradas 

x   

 Tanque dos líquidos 
O tanque pode ficar pesado e ocasionar 
lesões 

x  

Grupo 3 Funcionalidade do cesto Os usuários não identificaram o puxador x   

Grupo 4 Tampa lateral 
Os usuários encontraram dificuldade em 
retirar e encaixar a tampa 

  x 

  Limpeza A lixeira é muito pesada x   

Grupo 5 Tipo da lixeira A lixeira precisa de tampa x   

Grupo 6 
Mecanismo de abertura 
frontal 

O resíduo pode cair ao realizar a 
limpeza da lixeira 

x x 

 Rotação da lixeira 
Os usuários demandam maior facilidade 
ao retirar os resíduos; 
A lixeira deve possuir uma tampa 

x x 

  Altura da lixeira A lixeira é muito alta x   

Grupo 7 Interesse do usuário 

O lugar para utilizar a lixeira não pode 
haver muita movimentação de pessoas; 
Alguns usuários não demonstraram 
interesse ao utilizar a lixeira. 

x x 

 Uso do mecanismo 
Os usuários necessitam de uma 
identificação por escrito 

x   

  Retirada do lixo 
Os usuários têm preferência por uso de 
sacos plásticos 

x   

Grupo 8 Gaveta 
Os usuários tiveram dificuldade em 
visualizar a gaveta 

x x 

 Descarte do lixo 
Os usuários necessitam melhor 
identificação do descarte do lixo 

x   

  Legenda/imagem 
As imagens foram mais eficazes para 
identificar onde o resíduo deve ser 
descartado 

  x 

Fonte: elaborado pelo autor  

 

Conforme o Quadro 13, a geração de conhecimento originou outros benefícios da 

prototipagem destacados por Santos (2019) no decorrer do envolvimento do usuário. Diante 

de novas informações e conhecimentos das necessidades dos usuários, os grupos foram 

capazes de tomar decisões sobre a manutenção das funções dos protótipos (direcionar o 

projeto) e/ou promoverem alterações nos protótipos (refinar o projeto).  

O Grupo 4, por exemplo, ao testar a função tampa lateral, foi informado que a tampa 

do protótipo possui difícil manuseio e comprometeu a realização das atividades de limpeza 

durante o teste. O grupo sugeriu a remoção da função do projeto e elaborou uma nova 

proposta para substituir a tampa. O teste de protótipo invalidou a função, ocasionando o 

direcionamento do projeto. 
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O Grupo 5 testou a preferência dos usuários pela utilização do protótipo em 

comparação às lixeiras convencionais (função tipo de lixeira). Foi proposto que os usuários 

analisem o projeto final utilizando um protótipo virtual. O envolvimento dos usuários constatou 

que o projeto final necessita de uma proteção para evitar a entrada de água de chuva. A 

geração de conhecimento proporcionou modificações no projeto para atender às novas 

necessidades dos usuários.  

O Grupo 8 obteve o refinamento e o direcionamento do projeto após a geração de 

conhecimento. Isso foi possível ao testar a função gaveta. O grupo percebeu que os usuários 

tiveram dificuldade em identificar o local da gaveta, afetando a atividade de limpeza do 

protótipo. Apesar disso, grupo constatou que a gaveta é um item importante para o projeto e 

optou por realizar modificações na função. 

 

5.1.2 Apoio ao processo de UCD 

O método Teste de Conceito contribuiu para a terceira e quarta etapa do processo 

de UCD: projeto do protótipo e avaliação do protótipo. O refinamento do projeto, durante o 

planejamento do método Teste de Conceito, contribuiu para a etapa de projeto do protótipo 

dos Grupos 1, 3, 4, 5, 7 e 8, conforme observado no Quadro 12. Apesar disso, o apoio ao 

processo de UCD foi mais significativo para os grupos avaliarem o protótipo juntos aos 

usuários, a qual corresponde a quarta etapa. Todos os grupos realizaram a avaliação do 

protótipo de maneira satisfatória, de acordo com os áudios dos relatórios EP 5 abaixo: 

“Pudemos perceber, com o auxílio dos testes realizados com o usuário, que 

ainda existem questões para aprimorar o protótipo final para que este seja de fato 

eficiente. [...] Com a realização dessas mudanças, a lixeira poderia de fato melhorar 

a vida dos trabalhadores.” Grupo 1. 

“Após os usuários interagirem com o protótipo e responderem às perguntas, 

foi possível obter o feedback e entender as mudanças que foram consideradas boas 

e as que precisam ser melhoradas. ” Grupo 2. 

“Após o teste com os usuários, foi possível avaliar nossos conceitos e 

soluções incorporadas no protótipo. Foram levantados pontos positivos e negativos, 

bem como sugestões de como poderíamos melhorar ainda mais nosso projeto. ” 

Grupo 3. 

“Vale ressaltar a relevância da prototipagem para a fase de testes, que nos 

deu uma visão muito mais ampla sobre os problemas e melhorias que deveriam ser 

implementados, trazendo opiniões e ideias além do que nós, projetistas, podíamos 

ter imaginado. ” Grupo 4. 
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“Durante as entrevistas e observações do teste, as respostas dos usuários 

foram anotadas. Todos os usuários pareceram bastante interessados na 

transparência da lixeira, acharam que seria um fator facilitador para a retirada e 

identificação de lixo, tanto para o catador, quanto para quem joga o lixo. A partir 

disso, decidimos por manter a função no projeto. ” Grupo 5. 

“Observamos a interação de 12 usuários com o protótipo realizado, seja ela 

por meio de interação guiada ou não guiada, e coletar ideias e sugestões de como 

aperfeiçoar o projeto, visando a melhor ergonomia final possível para o usuário, 

principalmente para o usuário coletor de lixo. ” Grupo 6. 

“[...] foi possível notar como o contato com os usuários é de extrema 

importância, já que as etapas de entrevistas e de testes do protótipo com os usuários 

foram essenciais para a identificação de problemas e possíveis melhorias que 

dificilmente teriam sido observadas sem esse contato com usuários externos, que 

garantiram o sucesso do projeto. ” Grupo 7. 

“O método do Teste de Conceitos mostrou-se extremamente eficaz na 

organização das ideias do grupo, assim como da realização dos testes de fato. Com 

seu uso, o grupo pôde testar as ideias e funções julgadas necessárias para o projeto, 

obtendo feedbacks importantes para o aperfeiçoamento do projeto, visando sempre a 

melhor interação possível do usuário com o produto. ” Grupo 8. 

 

A avaliação do protótipo permitiu que os usuários fornecessem informações sobre a 

eficácia das funções do protótipo e a facilidade em manuseá-lo. Brisben, Lockerd e Lathan 

(2004) destacam que essas informações são fundamentais para a afirmação, descarte ou 

descoberta de novos requisitos dos usuários. As informações obtidas resultaram nos 

benefícios da prototipagem destacados no item 2.2.3. 

As demais etapas do processo de UCD (avaliação das necessidades dos usuários e 

especificação dos requisitos) também estavam presentes no projeto da lixeira proposto aos 

grupos. O método Teste de Conceito, entretanto, não objetiva atender essas etapas. A 

primeira etapa, avaliação das necessidades dos usuários, corresponde à aplicação dos 

métodos de observação, questionário e entrevista realizados pelos grupos. A segunda etapa, 

especificação dos requisitos, representa os métodos de brainstorming, realizado em grupo, e 

apresentação do gate, a qual contou com a participação de especialistas.  

  

5.1.3 Guia para o processo de prototipagem 

O Teste de Conceito atuou como um guia para auxiliar o processo de prototipagem. 

Ao realizar o teste, os grupos relataram que o uso do método os auxiliou a obter melhor 
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interação com os usuários. A melhora na interação aconteceu, pois, durante as atividades de 

envolvimento (etapa 2 do método), as informações das quais os grupos precisavam estavam 

à disposição no quadro (inseridas na etapa 1) durante toda a etapa. Os grupos conseguiram 

obter um roteiro do processo de envolvimento ao utilizar o método. O roteiro os ajudou a 

lembrar das atividades e informações dos usuários que necessitavam para o projeto.  

Apesar de o roteiro possuir informações específicas do projeto, os áudios dos 

observadores relatam que os grupos também realizaram perguntas que não estavam no 

quadro do método durante o envolvimento. Os grupos, portanto, conseguiram aumentar a 

quantidade de informação do projeto com perguntas extras e receber feedback imediato dos 

usuários. 

Em seu trabalho, Santos (2019) apresenta um framework, muitas vezes tratado como 

guia ao longo do trabalho. O framework, apesar de fornecer informações importantes sobre 

as características, benefícios e fases para utilizar os protótipos, carece de métodos para 

apoiar o envolvimento do usuário. O método Teste de Conceito, portanto, auxilia a equipe de 

desenvolvedores a envolver usuários com protótipos e a atingir, entre outros, os benefícios 

da prototipagem relatados no framework de Santos (2019).  

5.1.4 Uso dos testes 

Os grupos escolheram livremente a maneira que iriam interagir com os usuários e 

protótipos. O Grupo 1, por exemplo, na função 1.3 pretendeu verificar se a separação de 

líquidos e sólidos ajuda na limpeza da lixeira. Para essa verificação, eles solicitaram que os 

usuários realizassem atividades de limpeza e pretenderam verificar a facilitada da realização 

da atividade e qual foi a opinião do usuário sobre a separação de resíduos para a limpeza da 

lixeira. O grupo, em razão disso, optou pelo teste guiado e a entrevista. 

Em outro exemplo, o Grupo 2 para a função 2.1 analisou se o uso do ralo é intuitivo 

para o usuário. O grupo pretendeu investigar se o usuário consegue perceber e interagir com 

a função de maneira satisfatória, além de identificar a aprovação da função. O grupo optou 

por utilizar o teste livre e a entrevista. 

Todos os grupos da pesquisa utilizaram os três testes. Os resultados apontam que não 

há uma tendência do uso dos tipos de teste. Cada necessidade do usuário transformada em 

uma função possui diferentes formas de análise.  

 

5.1.5 Revisão e discussão das funções a serem testadas.  

O uso do Teste de Conceito possibilitou que os grupos fomentem discussões entre 

os membros durante as duas etapas do método. De acordo com os áudios dos observadores 

e relatórios dos próprios grupos, as discussões permitiram notar detalhes do projeto que não 

foram destacados na etapa anterior em que os protótipos foram construídos. As discussões 
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em grupo resultaram em alterações do protótipo como a modificação nas dimensões, o 

acréscimo de identificação escrita, a opção pelo uso de sacos plásticos e outras alterações 

que facilitaram as atividades de envolvimento do usuário.  

Durante a segunda etapa, as discussões possibilitaram que os grupos analisassem 

as informações sobre as funções testadas e, assim, revisassem as características do produto 

que atendiam melhor os objetivos do projeto. Essas discussões resultaram nos benefícios de 

direcionamento e refinamento do projeto, discutidas no Item 2.2.3. 

5.2 Contribuição do método para o processo de aprendizagem dos estudantes 

de engenharia 

O método também ajudou os estudantes de engenharia a entender a importância da 

prototipagem para o processo de desenvolvimento do produto. A utilização de protótipos no 

desenvolvimento de produtos permite criar uma referência comum para o projeto e esclarecer 

a comunicação entre desenvolvedores e usuários, melhorando a compreensão do contexto 

de uso e do valor do produto a ser entregue (Neubeck et al., 2016). Os relatórios dos grupos 

mencionam o suporte do protótipo por meio do método:  

“Foi possível reavaliar as ideias e conceitos e refinar ao nível considerado ideal 

após os testes de prototipagem, obtendo o resultado desejado pelo grupo.” Grupo 2; 

“Após testes com os usuários, foi possível avaliar nossos conceitos e soluções 

incorporados ao protótipo. Foram levantados pontos positivos e negativos, bem como 

sugestões de como poderíamos melhorar ainda mais nosso projeto ”. Grupo 3; 

“Vale ressaltar a relevância da prototipagem para a fase de testes, que nos deu 

uma visão muito mais ampla dos problemas e melhorias que deveriam ser 

implementadas, trazendo opiniões e ideias além do que nós, designers, poderíamos 

imaginar.” Grupo 4. 

Tal como acontece com a importância da prototipagem, os estudantes de engenharia 

reconheceram nos relatórios a importância de considerar o usuário para desenvolver bons 

produtos. Os relatórios dos grupos revelam que eles perceberam que os projetos UCD podem 

resultar em processos de desenvolvimento de produto bem-sucedidos:  

“Em particular, foi possível perceber como o contato com os usuários é 

extremamente importante, já que as etapas de entrevistas e testes do protótipo com os 

usuários foram essenciais para identificar problemas e possíveis melhorias que 

dificilmente seriam observadas sem esse contato. A partir dessa interação com os 

usuários, foi possível receber feedback e, assim, pensar em ideias para melhorar as 

lixeiras existentes e a partir dos testes, com elas, foi possível perceber erros no projeto 

além de possíveis melhorias. ” Grupo 7; 
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5.3 Avaliação do método Teste de Conceito 

A avaliação do método verifica se os grupos estudados atingiram o objetivo do Teste de 

Conceito. Esse objetivo consiste no teste das funções dos protótipos com os usuários. A 

avaliação aconteceu por intermédio da análise de dois elementos contidos nos dados da 

pesquisa: (1) sequência de passos proposta e (2) obtenção de informações dos usuários 

acerca do produto.  

A avaliação do uso do teste foi analisada por meio dos códigos: “Efetividade”, 

“Vantagem”, “Dificuldades”, “Necessidades dos usuários” e “Conceito testado”, conforme 

Figura 21. A análise dos elementos é detalhada a seguir. 

 

Figura 21 – Ocorrência dos dados sobre avaliação do método 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

5.3.1 Os passos do método 

Os dados do quadro foram preenchidos de maneira satisfatória pelos grupos na primeira 

etapa de aplicação do método. Durante a análise dos áudios transcritos dos observadores 

não foram constatadas dificuldades dos grupos para seguir os passos indicados no guia. Os 

seguintes relatos são do observador do Grupo 3: 

“Acompanham quase que o tempo todo a descrição do método no papel (guia).”  

“Preencheram todas as funções/ideias e começaram a discutir o que seriam os 

testes livres e testes guiados”. 

“Para a primeira função ‘funcionalidade da lixeira’ optaram pelo teste livre para 

ver se o usuário identifica o protótipo como uma lixeira e qual é o tipo de lixo (orgânico 

ou não) que o usuário joga na lixeira. ” Etapa 1, Grupo 3. 
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Os áudios indicam que o grupo utilizou o guia e seguiu corretamente os passos para 

preenchimento do quadro. A escolha dos testes guiados ou livres foi um desses passos. O 

teste livre escolhido pelo Grupo 3 (para analisar as reações do usuário ao utilizar o produto) 

estava de acordo com a descrição do objetivo desse teste presente no guia. O mesmo fato 

aconteceu para as demais escolhas de todos os grupos que participaram da pesquisa.  

Houve relatos sobre a possibilidade de escolher mais de um teste para a mesma função 

e a utilização de um teste para diferentes funções. Apesar de não estar descrito no guia do 

método, essa possibilidade não afetou a escolha dos grupos pelos tipos de testes. A inserção 

dessa informação foi destacada no 4.4.1 

5.3.2 Obtenção de informações para o projeto do produto 

Os grupos julgaram que o uso do método colaborou para obter comentários dos 

usuários, entender as necessidades deles e aperfeiçoar o protótipo. O relatório EP5 e os 

áudios dos observadores confirmam que os grupos utilizaram o método Teste de Conceito de 

maneira satisfatória. Dados relacionados ao Grupo 2 são informados a seguir.  

“A primeira usuária terminou a interação e o grupo foi para o board (quadro) 

verificar se faltou algo. Outro usuário foi selecionado para realizar o teste, e eles estão 

sempre consultando o board (quadro) para checar as atividades que haviam pensado e 

as perguntas realizadas. ” Etapa 2. 

“É possível ver que eles estão gostando bastante de realizar o teste e isso é 

bem legal. ” Etapa 2. 

 “Após os usuários interagirem com o protótipo e responderem às perguntas, 

foi possível obter o feedback e entender as mudanças que foram consideradas boas e 

as que precisam ser melhoradas” EP5. 

“Podemos concluir a importância que os testes com usuários tiveram para 

obtermos feedback sobre o protótipo [...] e também a importância que o método do teste 

de conceito teve junto com os especialistas ao nos ajudar a fazer um bom preparatório 

para os testes, nos auxiliando em como interagir melhor com os usuários e o que 

observar/testar de forma mais prática. ” EP5. 

 

Os dados permitem analisar que o Grupo 2 consultou as informações para apoiar o 

envolvimento durante a segunda etapa do método. Foi relatada a obtenção de informações 

para entender melhor as necessidades dos usuários e a importância do método para 

aperfeiçoar o projeto.  

Os demais grupos, assim como o Grupo 2, conseguiram obter informações sobre as 

necessidades dos usuários das quais colaboraram com o desenvolvimento do projeto. 
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Algumas sugestões de melhorias foram identificadas pelos observadores nas duas etapas de 

aplicação do método e são discutidas no Item a seguir 

5.4 Sugestões de melhoria para o método Teste de Conceito 

Os áudios dos observadores transcritos revelaram a necessidade de modificações 

para uma nova aplicação do método. Essas modificações foram sugeridas pelos integrantes 

dos grupos e pelas observações realizadas nos áudios. As modificações foram separadas em: 

alterações no quadro, espaçamento e alterações no guia de preenchimento do método. As 

modificações foram identificadas ao analisar os códigos: “Dificuldades” e “Ajustes”, conforme 

Figura 22. 

Figura 22 – Ocorrência dos dados sobre sugestões de melhor do método 

Fonte: elaborado pelo autor 

5.4.1 Alterações no quadro do método. 

Durante o preenchimento do quadro na primeira etapa do método, os Grupos 1, 5 e 

7 identificaram a necessidade de inserir informações sobre os materiais (além do protótipo) 

que seriam importantes para realizar a segunda etapa. Estes grupos, portanto, utilizaram as 

notas adesivas e as anexaram em diferentes posições no quadro. Uma das alterações no 

método Teste de Conceito é delimitar o local no quadro para inserir quais materiais serão 

necessários para o envolvimento do usuário. 

Outra alteração proposta é em relação ao sequenciamento das atividades e testes 

com os usuários. Ao preencher o quadro na primeira etapa, os Grupos 5 e 7 identificaram que 

a ordem a qual as funções do protótipo são testadas faz diferença para a análise das 

respostas. A alteração do método para solucionar esse problema acontece no guia, onde é 

informada a importância em sequenciar atividades de envolvimento do usuário, e no quadro, 

mediante inserção de um espaço em cada linha de função para enumerar e sequenciar os 

testes, conforme Figura 23. 
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Figura 23 - Alteração do sequenciamento do quadro 

Fonte: elaborado pelo autor  

 

O local para ordenar a sequência de testes e atividades é demonstrado pelas setas 

na Figura 14. O sequenciamento das atividades e testes proporciona melhor organização, 

planejamento e execução das atividades realizadas pelos grupos. Executar atividades 

sequenciadas é uma boa prática também para o registro dos resultados dos testes. Os 

integrantes dos grupos que não fazem parte da equipe que interage com o usuário conseguem 

compreender o contexto do teste por meio do sequenciamento das atividades.  

5.4.2 Espaçamento 

O espaço disponibilizado para cada função foi um problema identificado pelo Grupo 

1. Ao preencher a linha do quadro para uma determinada função, o observador do grupo 

relatou a dificuldade em anexar as notas adesivas por falta de espaço. Essa dificuldade foi 

constatada quando os integrantes do grupo utilizaram mais de duas notas adesivas em cada 

teste de uma função. A sugestão, então, foi aumentar a altura da linha disponibilizada para 

cada função, de acordo com a Figura 24.  

 

Figura 24 - Alteração do espaçamento do método 

 

Fonte: elaborado pelo autor  

 

4,5 cm 

8 cm 
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5.4.3 Alterações no guia para o preenchimento do quadro 

Em relação ao preenchimento das funções, testes e atividades, não foi observada 

preferência na ordem em que esses itens foram inseridos no quadro. Houve relatos em que 

determinados grupos preferiram preencher o quadro de maneira vertical (primeiro todas as 

funções para, posteriormente preencher os testes e atividades), e também houve relatos da 

opção por preencher o quadro na horizontal (em que há preenchimento de cada função, testes 

e atividades separadamente). Não foi constatada alteração no resultado dos grupos que tenha 

sido influenciada pelas diferentes maneiras de preencher o quadro. Apesar disso, o guia foi 

alterado e foram inseridas informações sobre a possibilidade de preenchimento do quadro na 

vertical e na horizontal.  

5.5 O método Teste de Conceito após sugestões dos estudantes de engenharia 

A avaliação do método foi considerada satisfatória. As análises dos dados permitiram 

compreender dificuldades encontradas pelos grupos e entender os possíveis motivos que 

levaram a essa dificuldade. As alterações no método são necessárias para minimizar essas 

dificuldades e, por se tratar de um método novo, deve-se levar em consideração qualquer 

falha ou empecilho para utilizar o método. 

Todas as sugestões de melhoria foram acatadas para o novo Teste de Conceito. 

Dessa forma, foram alterados o guia e o quadro do método. No guia, foi acrescido a 

informação da possibilidade de preenchimento do guia, conforme destacado no item 5.4.3. 

Além da alteração da definição de função de protótipo. No quadro do método houveram três 

alterações:  

(1) Inserção de um espaço para os materiais necessários para o envolvimento; 

(2) Possibilidade de ordenação das funções de protótipos e a realização dos testes 

e; 

(3) Aumento do espaço entre as linhas. 

Dessa forma, o novo método Teste de Conceito é apresentado a seguir.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O case research dessa pesquisa demonstração a eficácia do método Teste de 

Conceito para grupos auxiliares de desenvolvedores. Inicialmente, foram realizadas 

alterações no método Teste de Conceito de acordo com sugestões realizadas por Campese 

(2019) após aplicação em um framework de UCD para produtos eletromédicos. Após essas 

alterações, oito grupos de estudantes de engenharia utilizaram o método modificado para 

envolver os usuários em seus projetos de lixeiras ergonômicas por meio de protótipos. Os 

projetos fizeram parte da avaliação de uma disciplina do curso de Engenharia de Materiais de 

uma universidade pública brasileira. 

As análises dos dados coletados demonstram que pensar em funções de protótipos 

ao envolver usuários é extremamente benéfico para os estudantes de engenharia. As funções 

colaboraram para que os usuários envolvidos na pesquisa conseguissem fornecer dados 

concretos sobre o produto em cada função do protótipo. Os grupos de desenvolvedores, por 

meio das funções de protótipos, foram capazes de explorar partes específicas do protótipo 

que impactam no sucesso do projeto. O uso de funções, portanto, auxilia usuários sem 

qualquer expertise a fornecer informações do produto. 

 Os grupos de estudantes de engenharia foram capazes de aperfeiçoar o protótipo 

ainda na fase de planejamento. O uso do método proporcionou aos grupos a identificação e 

prevenção de erros que impactaria a fase de execução do teste. O método, portanto, trouxe 

benefícios já durante o planejamento e também depois dos testes com usuários. 

Em relação aos modelos de PDP adotados na Figura 2 desse trabalho, acredita-se 

que os alunos conseguiram explorar as características da fase inicial do PDP. O projeto da 

disciplina adotou métodos desde a exploração do mercado e características do usuário, 

fundamentais para o início dos modelos de PDP, até o desenvolvimento do conceito. A 

aplicação do método Teste do Conceito, por si, conseguiu explorar o fim da fase inicial dos 

modelos de PDP, das quais antecedem a fase de “Desenvolvimento”.   

As contribuições dessa pesquisa extrapolam a teoria sobre a importância do 

envolvimento de usuários, UCD e prototipagem para o PDP. Ela apresenta um método simples 

prático para ser utilizado por industrias maduras, ou não, que almejam utilizar usuários no 

desenvolvimento de produtos e serviços. É importante ressaltar que os estudantes de 

engenharia não possuíam experiência prévia sobre o desenvolvimento de produtos, 

prototipagem e UCD. Apesar disso, conseguiram obter informações relevantes para o projeto 

por meio do método Teste de Conceito.  

Além disso, o método se mostrou eficaz no ambiente de aprendizagem com alunos. 

Esse é um precedente para aumentar a inserção de disciplinas práticas nos cursos de 

engenharia. Os estudantes reconheceram as vantagens em considerar os usuários ainda nas 
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fases iniciais do desenvolvimento de produto, o qual é extremamente recomendado na 

literatura. Assim como considerar os usuários, os estudantes conseguiram desenvolver 

protótipos e extrair informações que, ao utilizar técnicas de prototipagem junto ao método 

Teste de Conceito, impactaram positivamente o desenvolvimento do produto. 

Esse trabalho ainda contou com a relação de dois frameworks de pesquisadores do 

Grupo de Engenharia Integrada da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de 

São Paulo (EESC/USP), Campese (2019) e Santos (2019) (Figura 25). Ao realizar uma nova 

aplicação do método Teste de Conceito sugerido por Campese (2019), esse trabalho 

contribuiu para destacar a eficácia dos estudos desenvolvidos anteriormente pela autora, 

principalmente o uso do Teste de Conceito, além de servir como aperfeiçoamento de uma das 

etapas do framework de usabilidade. Esse aperfeiçoamento colaborou para preencher uma 

lacuna do trabalho da autora. Por falta de tempo no cronograma, Campese (2019) não realizou 

testes iniciais do Teste de Conceito que, apesar da sua eficácia comprovada no estudo da 

autora, possuía melhorias a serem realizadas. Por meio deste trabalho, portanto, foi possível 

realizar essas melhorias. 

Figura 25 – Relação dos trabalhos de Campese (2019) e Santos (2019) 

Fonte: elaborado pelo autor 
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A Figura 25 contém o Quadro 11, resultado desse trabalho, o qual demonstra as duas 

fases (planejamento e teste com usuários) do Teste de Conceito onde os grupos conseguiram 

atingir os benefícios da prototipagem sugeridos por Santos (2019). Ao analisar o Quadro 10, 

é possível observar a relação dos dois trabalhos.  

O estudo realizado por Santos (2019) também possui uma lacuna preenchida por 

esse trabalho. Santos (2019) relata que o framework de prototipagem carece de utilização 

prática. A utilização da lente teórica do framework nesse trabalho possibilita, portanto, 

entender como grupo de desenvolvedores e usuários reais obtiveram, na prática, os 

benefícios da prototipagem relatados por Santos (2019) em uma das quatro fases do 

framework (fase explorar).  

Esse trabalho, então, contribui para o aprimoramento de duas grandes áreas da 

literatura: envolvimento de usuários no desenvolvimento de produtos e prototipagem. Além do 

aprimoramento, foi possível interligar as duas áreas que ainda possuem poucos estudos 

práticos.  

Acredita-se que o Teste de Conceito seja eficaz para que a equipe de 

desenvolvedores envolva os usuários em seus projetos por meio de protótipos, mas deve 

funcionar como um complemento aos métodos de gerenciamento de requisitos nas demais 

etapas de desenvolvimento. Os estudantes de engenharia que participaram do Case 

Research já haviam utilizado outros métodos para identificar os usuários, suas necessidades, 

gerar soluções e construir seus protótipos. O Teste de Conceito por si só, portanto, não é 

capaz de garantir a usabilidade dos produtos a serem desenvolvidos. Métodos como persona, 

mapa de empatia, card sorting e storyboard devem fazer parte do escopo do projeto do 

produto, além do Teste de Conceito. 
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APÊNDICE 1 – MÉTODO TESTE DE CONCEITO APLICADO NO CASE RESEARCH 
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APÊNDICE 2 – ENTREGAS DOS GRUPOS DURANTE A DISCIPLINA  
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APÊNDICE 3 – NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, NOMES DAS FUNÇÕES E FOTOS DOS PROTÓTIPOS 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7 Grupo 8 
N

e
c
e
s
s
id

a
d

e
s
 d

o
s
 

u
s
u
á

ri
o
s

 
Maior praticidade 
para retirar lixo;       
Evitar acúmulo de 
líquidos;       
Maior clareza na 
separação do lixo. 

Melhor 
sinalização;        
Maior clareza na 
separação do 
lixo;        
Maior praticidade 
para retirar lixo;       
Mais 
conscientização no 
descarte;         
Mau cheiro das 
lixeiras; 

Maior clareza na 
separação do 
lixo;       
Melhor 
sinalização;       
Maior praticidade 
para retirar lixo;       
Volume maior.  

 

Melhor 
sinalização;       
Mais 
conscientização no 
descarte;       
Diferentes 
compartimentos;      
Maior praticidade 
para retirar lixo.  

Melhor 
sinalização       
Maior clareza na 
separação do 
lixo       
Maior praticidade 
para retirar lixo       
Mais 
conscientização no 
descarte 

Lixeiras mais 
altas;       
Facilidade no uso 
do carrinho de lixo.  

Mais 
conscientização no 
descarte;      
Evitar contato com 
a lixeira p/ 
descarte;      
Melhor 
sinalização;       
Maior praticidade 
para retirar lixo. 

Maior praticidade 
para retirar 
lixo;         
Melhor 
sinalização;         
Mais 
conscientização no 
descarte;         
Diferentes 
compartimentos. 

F
u
n

ç
õ
e

s
 

1. Gaveta 
2. Corpo da lixeira 
3. Mecanismo de 
separação liquido 
e sólido 

1. Ralo 
2. Identificação do 
compartimento dos 
copos 
3. Sistema de 
descarte 
4. Tanque dos 
líquidos 

1. Funcionalidade 
do cesto 
2. Abertura do 
descarte 
3. Clareza do 
protótipo 

1. Tampa lateral 
2. Funcionalidade 
dos 
compartimentos 
3. Limpeza 

1. Mecanismo da 
lixeira 
2. Cor da lixeira 
3. Tipo de lixeira 

1. Mecanismo de 
abertura frontal 
2. Rotacionamento 
da lixeira 
3. Altura da lixeira 

1. Interesse do 
usuário 
2. Uso do 
mecanismo 
3. Retirada do lixo 

1. Gaveta 
2. Descarte do lixo 
3. 
Legenda/Imagem 
4. Trava inferior 

P
ro

tó
ti
p

o
s
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APÊNDICE 4 – PROTOCOLO PARA OBSERVAÇÃO DO CASE RESEARCH 
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APÊNDICE 5 – PROTOCOLO PARA CODIFICAÇÃO DA ANÁLISE DOS CASOS 
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APÊNDICE 6 – MODELO DO RELATÓRIO EP05 DE SOLUÇÃO PARA OS GRUPOS  
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